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ΕΑ Ρ Ί ΕΙΣ ἽΣ 

ΚΥΡΟΥ͂ ΑΝΑΒΑΣΙΣ)] ΤὍΤμε {π|6 ἀνάβασις 15, ἴῃ τοα]γ, ΔΡΡΙΟΔΌΙ6 
ἴο [Π6 ἢτβδί ὈοΟΚ οηἷν οἱ ἴπθ6ὸ ννουκ, ἀδποίϊησ ἂ5 1 ἄοοβ [Π6 ἸΟΌΥΠΕΥ 
ἋΡ σουπηΐγν τομὰ ἴΠε βεατ-οοαβῖ ἴο {Π6 ἱπίθυϊοσ. Ὅηαε τειηδϊ πῖησ ὈΟΟΚΒ 
Α΄ Οσσαριθα ΜΙ {Π6 δοσοιηΐ οἵ ἴΠ6 κατάβασις οΟΥ ἀεβοεπΐ ἔτοπὶ (ἢ6 
Ἰπίθυϊου ἴο {Π6 σοαβί οἵ Ροπίαβ, ἢ [Π6 σαπηραῖσηβ ἱποϊθηΐδὶ] ἴο ἴ{. 

ὅδ1, 2. “41᾽χ1 ἐχαηιζγχαζίονε οὗ ἐΐδ εαμδες τυλίελ ἐξα ἐσ ἐλέ τεγιαεγέα ξἴ71:᾽ 
Ὁ ἐλε εχ ῥειϊἼλογε, φο})1716»16Ἴ710 το ἐλὲ ἀφαίζ ὁ, Ζαγίμδ, ἀγα {λὲ 771- 
Ζγίρπες οὐ ἀξε τοί δ αγγραΐς 171 ,ασομγ οὐ ἀ6 7 γοτε71. 67. 5ογ1, ΟἸγ15. 

Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος] Τ)ατὶι5 11. 15 τηθαηΐ, ϑγῆοβθ τεῖσῃ δχ- 
ἰεπαθα ἴτοιη Β. Ὁ. 424 ἴο 404. Ηβε νὰβ {πε Περι πηαΐθ σοὴ οὗ Ατ- 
ἴαχευχεβ ΓΟΠσΙ Δ Πιι5, Δ Πα τηδιτὶθα Ῥαγυϑαίῖβ, Π15 [αι 5. βἰβίεσ. δ 
15 ΚποΟΝ 1Π ΠΙβίουυ Ὀγ {πὸ {ΠΠ65 οὗ Οεάδις οὐ Διοέλετσ, ἀπα 15 ΡΥΟΡΔΌΙΥ 
Ἰάἀδπέϊοαὶ ν ἢ Παγῖαβ (ἢ6 Ῥεγβίδη (ΝΕ Δ ἢ χὶ]. 22). 

γίγνονται) ΤὍΤῊΪ5 15. ΘΟΠΊΠΊΟΗΙΥ Τοραγάεα ἃ5 8ῃ ἰπβίδποα οἵ {πὸ 
Βιἰβίοτις ργεβεηΐ, ὈῪ ὑΠΊΟἢ Δα 008] τϑα]ν 15 σίνεη ἰο ἴπ6Ὸὸ παγγαίϊοη 
οὗ ἃ Ραβῖ ενεπ. ΚιπεΥ Πονγανεὺ τα]εοῖβ [Π15 {Πθοῦν, ἀπά Ἐχρ δῃ5 
1Π6 ἴδηβε ὈῪ (ῃ6 βοΐ {Παΐ {Π6 δοίϊοη οὗ ἴπΠ6 νεὺρ 15 τεργεβεπίθα 85 
ςοπίϊηυησ ἀονῃ ἴο [Π6 ΡΥθβεπί {{Π|6. 

παῖδες δύο] ΟἷἵὨ {πε {Πἰτίδθη ἢ] ἄγθη {παΐ νγεῦα ῬοΥπ ἴο Πα τῖτ5. ἀπ 
Ῥαυυϑαῖιβ 411] ἀϊθα βαὺν ΜΙ [Πμ6 Ἐχοθρίίοη οὗ ἔουσ. ῬΡ]αΐατοῃ σῖνεβ 
Οπβίδπεβ δῃα Οχαΐηγεβ δ5 ἴῃ6 παπηθβ οἵ ἔνγο οἴπϑὺ 5οῆβ, 1116 οὗ 1Π6 
ἀδυρηΐουβ οὔΪν Απηεβίσβ ἀηα Αἴοββα ἀγα Κπονῃ ἴο Πἰβίουυ. 

᾿Αρταξέρξης] ΑΥὐΐαχεῦχεβ 11., βυσπδιηθεά Μηθμηοη οὐἱηρσ ἴο Π5. τα- 
ἰϑπέϊνα ΠΠΘΠΊΟΥΥ. Ηδ νγᾶβ Οὐ σΊ ΠΑ ΠΥ ο4]164 Αὐβασθβ, Ραΐ οπαηρσϑᾶ Πϊ5 
πᾶσα ΠΕ ΠΕ δϑοαπῆβα [ης6 [τόπο Ηδ νναὰβ Ῥοσύῃ Ὀείοτε πε ἀδίβ 
Οἵ Πῖ5 [αἰ Πει᾿β δοσαββίοη, ὙΠΟ Πιτηἰβηθα ἷβ τοίου Ῥαγγυϑαίῖὶβ ϑ ἢ 
ΠΟΙ 5βίτοηρσεβδέ δισιμηθηΐ ἴῃ ἴανουῦ οἵ {πΠ6 οἱαίτηβ. οἵ Ουτιβ. ΟΥτὰβ 
ΒΙΠΊ561 σομ]65 ἔογννασγα ἴῃ [Π6 γεαῦ 407 Β. 6., ἤδη αἱ {πΠῸ ἀρὰ οὗ βεανεπίθθη 
6 νγὰβ τηδάβ ϑδίγσαρ οὗ 1 γάϊα ἢ 11] δας ΠΟΥ ονεσ [Π6 βεα-οοαβί οὗ 
1παΐ Ῥγονίποα πᾶ 81] 115 Οτεοίδη οἰζίΐεβ. ὙΠῸ δρροϊηίπηεηΐ ρτοσαγοᾶ 
ΤΟΥ Πὶπὶ {π6 ὈΪΕΥ Ἐπ Υ οὗ ΤΊββαρῃθυπθβ, Κγηο οὰπα ΒΙΠη56} ΞΌροτ- 
βΒεάεα ἴῃ σομημηδπα οὗ {πε ἔοσοαβ ἴῃ βία, δπᾶ ἢϊβ ρο]ου οὗ ἱπαϊἤδγεποα 
ΘΧομδηρεα [οΥ δ δοῖϊνε σοορεσγαΐίΐοη ἢ (ῃ6 σαιβα οἵ ϑρατία. 1{ 15 
αἱ [Π15 Ροϊηΐ 1Πῃδὲ [η6 ΑΠαθδ515 ἴα κα5 ἃρΡ {Π6 {πγεδα οὗ [Π8 παυγδίνα. 

20. 0 
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τελευτὴν τοῦ βίου] Τη {5 ἀπ Θ᾽ ΠΊ]ΑΥ ΘΧΡΥΘσϑιοηθ. νγ6 ἀβα]]ν ἢπα 
{π6 ἀυίϊοθ οπλὶ θα νυ {ΠῸ Ουπιοὺ οὗ ἴΠ6 ἴννο βιυρϑίαπτινθο, πὸ ἀουδὲ 
Ῥεδοδιιβα {ΠΕῪ γαργθϑθηΐ ἃ σοι Π64 Ἰ΄θα. ΑΠἴει ἐβούλετο {Π6 Ργοποιιπ 
οἱ ἰ5 Ἰηἰγοάποθα ὈῪ Ζειπο δηά βοῦηθ οὗ ἔπε βαϊέούβ. [1 15 οἰἴθαῦ Πούνενοῦ 
1παᾶΐς Αὐβίϊθβ, ΟΣ ΜΠ ΠΟΠῚ {ΠοΥ δαορίεα 1ἴ, νγὰβ ποῖ ρύξοϊβα ουὔτὴ᾽ οῆ- 
βἰβίθηξ ἴῃ Π15 σοίθυεησαβ ἴο ἴΠ6 ρᾶββαρβ. 

8. 2. παυὼν ἐτύγχανε] ΘΙΤΟΠσΟΥ {Πδῃ [Π6 5: ΠΡ0]6 νοῦ παρῆν, “ννὰ5 
ἢ πη αἱ {ΠῸ ἰππὸ. ΤΤΠη6 νογάβς σατράπην ἀπ στρατηγὸν ἃΥ΄6 
οοπίταβίθα, [Π6 [ΟΥΠΊοΥ ἀθποίϊηρ (Π6 εὐοϊά ἀπ τπ6 Ἰαϊίοσ {πὸ γεϊέανγ» 
δαςῃοσιγ. Οὐ σαβΙ ΠΑ ]}}Υ, ἃ5 ἴῃ {Π6 ργαβοηΐ Ἰηβίαποθ, Ὀοΐἢ Γποί!οη5 ὑγ γα 
ἀἰβομαυρεά ὈΥ {Π6 βαπηθ ᾿ηαἸν τι], ννΏ1]16 αἵ οἵ ΠΟΘ {ἰπ|6ὲ5. {Π6 τ] ΠΑ ΥΥ͂ 
ΠΟΠΊΠΠΔ Πα νγὰβ Π6]4 Ὁν ἃ βεραγαίε οἴου ἢ {Π6 {{ΠΠ|6 οὗ κάρανος ΟΥ̓ 
στρατηγός, ννῆϊ ἢ ΜῪ αν ]οΥ 1ΠΠπ5ίγαϊες Ὀγ {πὸ {Ο]οννησ Ραββασο : κατα- 
πέμπω Κῦρον κάρανον τῶν εἰς Κάστωλον ἀθροιζομένων ( 7εἶ,. τ. 4. 3). 
Τηε ἀρχὴ ψῚΓ Ὑνμῖο ἢ Οὐγττβ ννὰ5. ᾿ἰηνεβίθα σοιηρυ5εα Τγαϊα, Ῥηχυρὶα 
{πε Οτοϑαΐου δηα (αρραάοοῖα. 

ἐποίησε] ϑίιαδηΐβ 5ῃΠου]α ποίϊος {πἰβ π56 οὗ {π6Ὸ δουῖϑὲ ποτα {ΠῸ 
. ῬΙαρογίθος νου] μανα ᾿πηρ]1εα ἴοο ῥγθοῖβα δηὰ δχαοί ἃ σϑίθυεποα [ῸΓ 
1} τϑαπὶγοιηθηίβ οὗ {Π6 παγγαίϊνο, 

καὶ στρατηγὸν δὲ] “ἀπ Πα Δρροϊηϊοα Πΐπη σου] ΠοΥ ἰοο.᾿ ΤῊΪ5 
ΠΟΙ Ι παίϊοη οἵ καὶ ἀπά δὲ 15. ΕΒΡΘοΙα ΠΥ ἰτο]ιθπί ἴῃ Χοπορμοη. Ὅπα 
τιϑι8] Θχρ]απαίϊοη 15 ἰο πηάεγβίαηα καὶ ἴῃ (Π6 56πξθ οἵ “Ὄνβη,᾽ απᾶ ἴο 
Υαραγα δὲ ἃ5 1Π6 5016 σοπ)]πποίϊοη; Ὀπΐ {Π6 Ῥεβί ρυδιητηαῦβ δάορέ ἃ 
αἸΠδγοπὶ {Πθοῦυ, ὈΥ νΠ]οἢ δὲ 15 ἐγοαΐϊθα ἃς ἂἢ δααϊναϊθηΐ του δὴ ἴῃ {ΠπῸ 
56η56 οὗἉ Ζαΐξο, γγ 116 καὶ 5εύνεβ ἴο σοππεοΐ {Π6 οαιιβθ5. 

Καστωλοῦ πεδίον] Τί νὰ5 {Π6Ὸ ουβίομι Ἱ ἢ {πῸ6 Ῥογβίαη Κίησθ ἴοὸ 
βεθοῖ (ἢ βοῇ οὗ {ΠῸῚΓ ῬΥΟ ΙΠσῈ5. ἃ ἰανοὶ βθρᾶςα βυϊία]α ΤΟΥ {πΠῸ δηπτ] 
γουϊανν οὐ {Π6ῚΓ ἴτοορβ. Οπα οὗ {πε858 νγὰβ 'ἴῃ {π6Ὸ ποισῃθοισποοα. οὗ 
( ὑαβίο!ιβ, αὶ ἴονγη οἵ Τγάϊα. Τῃ Π6 βθηΐθποθ ΜΠ] Οἢ [ΟΠ]Ονν5 Οὔβοῦνα 
{π6 αχίαροϑβιτίοη οὗ {πῸ6 Πβίοτϊς ργεβθηξ ἀναβαίνει νυνὶ {Π6 «ουγῖϑὲ ἀνέβη, 
18. δ ρΠαίϊο θηβα Ῥεὶπρ αἰβοαγάθα Π θη 1 Πὰ5 θθθη π56α ἴο 1ηἰτγοάποα 
{Π6 ἴδοι. 

ὡς φίλον] “ἷ'ἴη {Π6 Ῥ6ΙΙοΥ {παΐ Πα νναβ α Πθη,᾿ 1 σαη 566 ΠΟ Υθαβοπ 
ΤΟΥ βιρροβίησ {παΐ Οὐγσγιιβ νγὰβ αἱ {15 ρουϊοά ἀϊβισιςί αὶ] οἵ ΤΊ ΊβθαρΠουηε5, 
1Ππουσἢ βοιηθ οἵ Π6 δἀϊΐζουβ, νγῆο ἴακθ {Π6 σοῃίγαιυ νῖανν, ΡῬυθίου ἴο 
το Ποὺ ὡς φίλον “1ῃ ἴΠ6 σΠαγδοίεσ οἵ ἃ {τ]θηα,᾽ νυν] ἢ Ιθανεβ [Π6 παθβίοι 
δ ἢ ΟΡΕἢ ΟΠ6. 

ΠΠαῤῥάσιον] ῬατνγΠαβία τνὰβ α ἀἰβίυϊος ἀπ ἴοννη ἴῃ ἴΠπΠ6 βοιίῃ-νγαξε 
οὗ Αγοβάϊα, ἃ πεὶσῃ ρου ῃοοά ὙΠΟ 18 τηθηι]οπηθα ἴῃ ΨἹ. 2. 10 85 
Πανὶηρ ΒῈΡΡΠΙΘ ἃ Ἰαγρα Ῥυορουίίοη οὗ {πῈῸ ᾿πΘΙΌΘΠΑΤΥ ἴτοορθ ΜΠῸ 
Δοσοιηρδηϊθα {Π6 ἐχρϑάιϊίοη. 

88. 3--5. Ομ ἐλὲ αἀκρρδσῖοῦε 7 ΑΙ γίαχεγχες, 715 α ἠἬ,η65 αεειδός 
Ονγης οὐ ἐγεαφογ. ΖἌγοιερα- ἐλδ ἐγιμεγες ο77 ἀϊξ τιοΐλεγ ἐλ αξίο7 ἐς 
αἰλοτυεα ἰο γείμ77ηι ἔο ἀϊς δαΐγαΐν, τυλεγε ἀξ αὐ ογεθ γοκεσξαῖς ἕο δελεηηδ 
70» ἐλε αεέλγογεε,οηΐ οὐ ἀϊς ὀγοΐλογ. 

ἐπιβουλεύοι)] ὙΠῸῈ ορίαἰϊνε ἰ5 ϑθαᾶ ἴῃ σοηϑιἀογαϊΐοη οἵ {πὸ Ὠϊβίοτὶς 
Ῥγββεηΐ διαβάλλει, νν ΠΟ ἢ 15. νΊ γα }]ν δαπϊνα]οπί ἴο διέβαλλε, {ΠοῸΡῊ 11 
γεργεβοηΐβ {Π6 ἴαοί ἴῃ ἃ οἰεασοσ σης. ΟἿ, ν, 6. 536 λέγουσιν ὅτι μετα- 
μέλοι αὐτοῖς. 

- ὡς ἀποκτενῶν] “ΜΙ [Π6 ἰηϊθηϊίοη οὐ ῥυζίίησ Εἰπὶ ἰο ἄβθαίῃ.᾽ ΤΗΣ 
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σοτα ἱηαίίοη οὗ ὡς νῚΓ [Π6 Ῥαγϊοῖρ!α ἀδποίθϑ {Π6 ἰηἰθηιίοη οὐ ργείοχὲ 
ΜΙ  ΠΙΟἢ Δ δοίϊοη 15 ἄοπθ. ΔΝ ΠείΠοὺ ἰἰ ἰ5 ἃ γε ΟΥ ΟΠΪΥ ἃ 2γεζεγαεαῖ 
ῬΓΡΟΒα τηπβί θῈ ἀβοιϊ θα ἴῃ βοῇ οᾶαβα ὈΥ͂ ἃ σείεσεμοα ἴο ἴπ6 οοπίεχί. 
Τὴ ὃ 2 ψγὲ Πᾶνε ποίϊσβα ἃ βἰμη! !]αγ δι ὈἰσυΥ ἴῃ σομποχίοη ]ἢ [Π8 
ῬὮγαβα ὡς φίλον. 

ἀποπέμπει] ΤΠδ τηϊᾶα]6 νοῖοσθ νου Πανα Ῥθθη 1655 ἔοσγοῖὉ]6 ἐΠδὴ 
{πε δοίϊνε, 85 {Π6 τι5ὲ οἵ {Π6 Ἰαζίευ ᾿τὰρ]165 {παΐ {Π6 ἀβοϊβίοη δ ηα σοηΐτο] 
οὗ {Π6 τηαίζευ γεβίβα νἱγίπα !]γ νυ Ἱἢ ῬΑγυβαί!5. 

8 4. ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ] “αἱ ἴῃ6 τηθσου οὗ ἢ Ῥτοίπου,, 116 ὑπὸ τῷ 
ἀδελφῷ, ΠΟΙ ἰ5 Τοὰη4 ἴῃ οπ6 Μϑ8, ἀπά 15 Ῥγείδισεά ὈΥ ϑοῃπείαου, 
ὑνου]α 5  σ “ἴῃ 5] εοί]οη ἴο ἢἷβ Ὀγοίμοσ. Καιροῦ ϑαΠΠοΙ ἘΠΕ] ἀεἴθπαβ5 
της τεδάϊησ οὗ πε ἰεχί ὈΥ βιισσεβίϊησ {παΐ μηκέτι γαῖΠοΥ ἰΠδῃ μήποτε 
ψνοσ]α πᾶνε Ῥθεη το ]αγοα 1} ὑπὸ τῷ ἀδελφῷ. 

Ιῃ τοραχὰ ἴο {Π6 σοηβίσιοί οηβ οὗ ὅπως νγ8 πγυιϑὲ σαγο πη] ΠΥ αἸΒΕ Πρτ 5 ἢ 
ΠΕ ΊΠΕΥ 11 15 [Π6 ηρεΐλοα οὐ ἴπ6 2πμζοσο οὔ {Ππ6 δοίίοη {παΐ 15 σοῃίετηρ]αϊεά, 
ὙΠῸῈ [ΟΥΠΊΘΥ, ἃ5 ἴῃ (Π6 ραββαθθ Ὀβίουσβ 15, 15 Ἔχρσεββθα ὈΥ {πΠ6 Πιΐασε.,, 
Ἰπα!σαῖϊνε : (ἢς ]Ἰαίίθσ, (68. ρ. δοκεῖ σκεπτέον εἶναι ὅπως ὡς ἐλάχιστα 
τραύματα λάβωμεν, ΑΙ παῤ. τν. 6. το), ὈΥ {π6 5] ποίίνε οὐ ορίαίϊνα 
845 ἴΠ6 οᾶβ8 ΠΊΑΥ ΓΘ] Π]Γ6. 

ὑπῆρχε] “πον (ὐὑτα5, αἃ5 γι 566, νγὰβ δϑοβισθα οὗ ἢΪ5 τοί πο 5 Π6Ιρ.᾽ 
1.11. “15 τοί πε νγαὰ5 οἡ [15 546 ἴτοτὰ [6 ἔγϑι.᾽ Οἱ, ν. 6. 223, δπᾶ 
Τῦ6πι. ΟἿ. 111. ὃ 12 μέγα τοῖς τοιούτοις λόγοις ὑπάρχει ἡ παρ᾽ ἑκάστου 
βούλησις. 

8 5. ἀφικνοῖτο] ὙὉὙΠῸῈ ἐγεηποπίαξινε ορίαϊνα, 85 ἴῃ 11. 5. 32 ᾧτινι 
ἐντυγχάνοιεν .... πάντας ἔκτεινον, ἀπ ἼΠτῖο. ΨΙ1. 20 πάντας ἑξῆς, ὅτῳ 
ἐντύχοιεν, κτείνοντες. ΟἿ {Π6 ΟἴΠΕΥ Παηά {πε {τεηπθηϊαίνα ἱπηροσίθοϊ 
(ἀφικνεῖτο), νν]σ ἢ ἰ5. 51}}} γεϊαϊπθα ἴῃ βοιὴβ οὗ {π6Ὸ βαϊτίοηβ, 15 ουἱ οἵ 
Ρίασε ἴῃ {πε σαϊαίίνε οἰαιβα οἵ [Π6 βεπίεποθ. πε ρῆγαβε τών παρὰ 
βασιλέως 15. ἃ Ῥτοσηαηί ἴουπη οὗ Ὄχργεββίοη, οἵ γΠ]οἢ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴῃ ΡδΥ- 
ἘἸΟΌΪΑΥ ἈΡΡΕδΔΥΒ ἰο πᾶνε Ῥβεῃ Ἔβρεοία!]}ν [οπα. (ΟἿ, 1π. 6. τ κλέπτεσθαι 
τὰ ἐκ τῆς χώρας, Ν. 2. 3 οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἔφευγον, ἀπ ΤῊΔΗΥ ΟἾΠΕΥ 
Ἰηβίαποθβ. [Ι͂ἢ {{]]1, [ῃ6. βεπίθποθ ψου]Ἱᾶ οἰαπα ἰῃπ5 : ὅστις τῶν παρὰ 
βασιλεῖ ἀφικνοῖτο παρὰ βασιλέως, ψΥΜ}116 1πΠ6 σοηϊῖνα ὑδίμευ {Πδη {ΠῈ 
ἀαΐῖνε 15 τοί πθα ἴῃ {πΠ6Ὸ σοηάθηβεα Ἐχρυεβϑίοη ἴο δι {Π6 ἴογοβ οἵ 
{πΠῸ νευῦ ἀφικνεῖσθαι. 

φίλους εἶναι) Υε πιρῃξ ὙεαθοηδὈ]Υ Πᾶνα δχρεοίθα ἦσαν, ἃ5 ἴΐ 
15. 1π6 γέσφεάξ γὙδῖμου ἔπαη [Π6 Ζγεεγέϊογε ΝΥ ΊΟ ἢ ΔΡΡΘαΥβ ἴο Ὀ6 σοῃίθῃη- 
ΡΙαίεά. Ἡονενεῦ, {πὸ Ἰδίίευ ἰάδα 15 νΕΥῪ 5ίγΟησ]νΥ ῥγθβεηΐ ἴῃ {Π6 Ρδΐ- 
ἘΙΟΙΡΙ6 διατιθείς, ἴο ὙΠΟ. [Πῃ6 σοΟποΙπἸησ Ρουίίοη οὗ ἴπ6 βεπΐίθηοα 15 
“«οοοιηπηοαδίθα ταΐῃου [Παπ ἴο {Π6 πιαὶῃ νευῦ, ἀπεπέμπετο. 

βαρβάρων ἐπεμελεῖτο, ὡς... εἴησανἨ͵ Ἑαπϊναϊεπί ἴο καὶ ἐπεμελεῖτο 
δὲ ὡς οἱ βάρβαροι, ἴῃς σεπϊζῖνε Ῥεϊηρ ΞΙΠΠΡΙΥ δῇ απίϊοϊραίίοη οἵ [Π68 
Βδ] ες οὗ {6 [Ὁ] οννίπρ οἰαιθθ. ὙΠΪ5 15 ἃ 5 ΏΡ ΟῚ εχρ᾽απαίίοη [δ ῃ 
1η6 ΟΥΔΙΠΑΥΥ ΟΠ6, ΠΟ τεραγᾶς ᾿ 5 ἃ ἰού οἵ αἰίγαοίίοη ὈΥ̓͂ ΜΒΪΟΒ 
186 5 ]εοΐ 15 ἀσοοπηπηοααΐθα ἴο ἴΠ6 νευρ οἵ {πε ργεοβάϊηρ' ργοροβί[!οη. 

886-83. 272 ογαϊε7, ἐο γηϊείεαα 4 γίαχεγχες, 1: ἐξ αγιγιοτεγεεφαὶ ὧν ΟὙΤγὩ5 
ἐλαΐ ἐδε Ογερξ ἐγοορς τυλίεν ἀξ ἐς εοἰἰφοίέγιο αν ἐγιίογιαεα 707. φεγυϊες 
ἀραΐγε 7 Ἴδεαῤλεγηιες. ΙΔ ἐΐε φαριθ οὐγεεέ ἀξ ὀεείερες 77 οέμς, ἐλ 
ογιῖν ογι6 Ο7 ἐλε 7ογιίατι εἴξίες τυλίελ λαα γεγιεδεαί ἐο ἐγαης 7 τές αἰερίατιες 
ον 1 δαῤλογηιες ἐο ἀϊηιδοῖζ, 
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τὴν δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν] “Δὶς τξεῖς ἐχοορβ,᾽ [Π6 ἀυίῖοϊα ἀδποίϊησ 
(Παξ ΠΙ5. δρ] ουπιθπί οἵ {Π6ΠῚ νγὰβ ἃ ψ6]1-Κπόννη αὶ. ὅ τι ἀπαρα- 
σκευότατον “85 ὈΠΡΙΘΡΑΙΕΩ 845. ῬΟββι Ὁ]68. [Ι͂ἢ [15 πᾶ 51 Π11}8 σοη- 
ΒΕΓΠΟΟΩ5 ἰξὲ τηῦθὲ θ6 ποίϊοοσα ἰῃαΐ ὅ τι, ΟΥ̓ ὅτι (45 ἴξ 15 1655 
ΘΟΥΓΘΟΙΙΥ τυτϊ {6}, 15 βίο αν βρεακίησ ἃ ΡΙΌΠΟΙη. 

ὁπόσας εἶχε φυλακὰς] 1.6. φυλακῶν, ὁπόσας εἶχε ἐν ταῖς πόλεσι, 
παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις. ὙΠΗΪ5 Ἰάϊοπη, ὈΥ ΜΝ ΏΪΟἢ (Π6 ταϊδίϊνα 
αἰίγαςίβ. 15 δηΐϊθοθάθπηί ἰηΐο {ΠπΠ6 βᾶτηθ σᾶβθ δπᾶ οἴδιιβθ νι ἢ 1561}, 15 
οὗ σοιηπηοῃ ΟσσυΤΈ πο ἴῃ ατεεῖ. [Ιη ἃ]] 5 ᾿πηβίαποθβ ἴΠ6 δηϊθοεάθηΐς 
ΤΌΠ]]ονν5. {Π6 ταϊαῖϊνε ἢ 6. σ. ἧς ἄρχοι χώρας (1. 9. 10) 5 Θαινα]εηί ἴο 
χώραν, ἧς ἄρχοι. ΤΠ6 ψοτὰ πόλεσι τοΐίετϑ ἴο πὸ τοῖς οἰτε5 οα {Π6 
οοαβί, γῇ] νγεῦα ΠΕ] ὈΥ φαΥΊΒΟΠ5. σΟΙΏΡΟΒΕΩ [ῸΥ ἴΠ6 πηοβί ραχὶ οὗ 
ΓΠΟΓΟΘΏΔΓΙΥ ἴΓΟΟΡΒ. 

ἑκάστοι] Νὸο οπε οὗ {Π6 βαϊίουβ, 50 ἴαῪΓ ἃ5 1 σδῃ ραίῃευ, Πα5. σοτη- 
τηθηίθα προη {Π15 ἸΓΓΘΘΊΠ]ΑΥ πι56 οὗ ἑκάστοις. Ασοοτάϊηρσ ἴο [Π6 τεοοσηϊβοα 
ταΪθ, {Π6 Ρ]ΌΤΑὶ 15 εηρὶουθα ΟὨΪΚ ψγΠΘΠ ΥΘίθγαποα 15 πηΔ 46 ἴο ἃ σΟΙΠΡΑΠΥ͂ 
οὗ ᾿παϊνιάπα]5 ; ὑνΠ] ἢ ννουἹα ποοεββιίαίθ [Π6 σοποϊπβίοη {Ππαΐ βοῇ οὗ 
{Π6 συγβοηβ ἴῃ ΠιΘϑί!Ο νγα5 ἘΠ6ΘῚ ἴΠ6 σοΙητηδηα οὗ βενοσαὶ φρούραρχοι. 

᾿ ὙΤΠΕ βιρροβιίίοη ἰδ 8Π ἱπηργορα]α οΠ6, δπα {πῸ6 δα] 1165. ἈΡΡδυθΕΥ 
ἴῃ ἴΠ6 ιι5δὲ οἵ [ῃ6 ρ΄υγα]. ΕῸΥ [Π15 γθάβοη ἴῃ6 σοηβίγποϊοη. ἢδα5. ὈΘΘΗ 
ΠΟ δμηηθα ΡΥ πε Ἰἰαΐα ΜῈ 5}1)Π|εῖο ἃπα οἴπειβ ἃ5 ἃ ἀδβραγίασε τομὴ 
[η6 5(ὙἸΟΕΥ οἸαββϑίοαὶ πἀβαρο. 1 Πᾶνα χεβεσνεα [ἢ15 ἃῃα βιμλ}]αῦ οδ565 
Του σοηβι ἀθσαίίοη ἴῃ ἃ Γπΐαγα ἈρΡΡεπαϊχ. 

Πελοποννησίους] Βεσαιιθε, 845 ΚΊΠΠΕΥ Ροϊπίβ ουἵ, {Ππεθ6 σεῦ {Π6 
Ῥγανεβί βοϊάϊεῖβ. Οἵ, νι. 2. το, ὕπεσα {ῃ6 Ατοδαϊδηβ ἀπ Ασπαθδηβ 
816 51 η6]6α οαΐ [ΟΥ̓ 5Ρ6οῖα] ῥσαῖβθ. 

ὡς ἐπιβουλεύοντος] ΠΕ εἰ ρ]ουτηθπέ οὗ ὡς ΙΓ [η6 ρατγεῖοῖρὶς ἀ6- 
ποίοϑ Δ ΟΖ21712071 ΟΥ̓ Ω5 567 1071 ἴῃ τοσασὰ ἴο {Π6 ΡγοραὈ} Υ οὗ δῃ δοίϊοῃ : 
“ρῃ {Π6 στοιηα [παΐ ΤΙΒθαρἤἝσμῈ5. νγὰ5. Ρ]οἰἐηρ ἀραϊηβέ {Π6β6 οἰζ165.᾽ 
καὶ “γὰρ σοπῆτχτηβ ἴΠ6 5βίαϊειηθηΐ Δ πα σῖνεβ [Π6 Υθάβοῃ : “ἿῸΥ ἴῃ ἰδοΐ [Πη6 
ΟἸτ165 ἴῃ Ιομΐα ὑνεῦα οὐἱρίπηα!]ν ἴῃ [Π6 Πμαηάβ οἵ ΤΙββαρῃοσηθβ. ΚΌΠΟΥ 
ΘΠΓΙΓΕΙΥ τα]θοΐῖβ {Π6 ΤΠΘΟΥῪ ὑνΠΙΟἢ Ἔχρ] αἰ η5. {Π15 ᾿Ἰπηροσίεος ἃ5 εηπίναὶεπξ 
ἴπ ἔοτοα ἴο ἃ ρὶπρετίθοῖ. ΟἿ, ΠΙ. 4. 7 ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι, 
ὙΠΘΓΘ, ἃ5 ἴῃ πε ργθβδεηΐ οαβθ, π᾿ ᾿πηρεσγίδοϊ σθο4}15 τ ἴο ἴπΠ6 σοιβα 
οὗ ἐνεηΐβ νυ] ἢ ννετα ἴῃ Ρργόρσταββ αἱ {Π6 {Ἰπλ6 βυισσαβίθα. 

ἐκ βασιλέως] Τὶ ἰ5 αἰΠποὰ]ε ἰο ἀεδίεγπηϊπε νυ Πθῖ ΠΕ ἴΠ6 Ῥαγίϊοῖρ]8 
δεδομέναι τείε5. ἴο {πΠ6 Οτσπμα] Δρροϊηίμηθπί οἵ ΤΊββαρΠεΥπΕβ, ΟΥ̓ ἴο 
ἃ Ῥεηοα οοἰποϊάθηΐς ψἹ ἴπ6 τοΐασῃ οὐ Ουὐτὰβ ἴο ἢϊ5. ξαίγσγαρυ. Ὅπὲ 
Ἰαιτεὺ νειν ἰβ δοοερίεα ὈΥ Μδομιομδεὶ, το σοηβίθῖβ {παΐ [Πη6 τα- 
ΔΡΡοϊπίπηθηΐ οἵ Ουὐγὰβ νγὰβ αἰϊεπάθα ὈΥ ἃ ουγίαιτηθπὶ οὗ ΠῚ δας που : 
Ῥαΐ 16 νοτάβ τὸ ὠρχαῖον 416 ἴῃ ΤΟΥ ΟΡΙΠΙΟη ἀδοϊβδῖνε ἀραϊηβί [ἢ 15 
1Πθοῦγ. ΑἊΑΑβ τορατάβ ἴῃ6 οοπβίγιοίίοθ, ἴη6 ΡῬτεροβιοη ἐκ 15 οἴϊβη 
ΘΠ ΡΙογ α ἴον ὑπό, τόσα ββρεοῖα!ν ὈΥ Ηετοάοίΐιβ ἀπά {πε ροεΐβ, Πθη 
τ 15 τϑαιγοα ἰο ἀδποΐίβ {ΠῈ6 βοῦγοα Οὐ ΠΙΔΥίΘΥ ἔγοπὶ νγῃῖοἢ {Π6 Ῥγεβεηΐ 
ΠΟΠΊ65 ΤαΙΠΕΥ πᾶ [ῃ6 παπᾶ ὈΥ ψν]οἢ 1ἴ 15 σίνεῃ. τότε, “αἱ {Π6 
Ῥτδβθηΐ {ἰπ|6.᾽ ΕῸΣ ἃ βϑίῃρὶθ ὄἼχϑῆρὶα οὗ {Π15 ΝΕΥΥ ΘΟΙΏΠΊΟῊ τι58, οἵ, 
ιν. 1. 17 ἐνταῦθα ὁ Χειρίσοφος ἄλλοτε μὲν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, 
τότε δὲ οὐχ ὑπέμενεν. 

πλὴν Μιλήτου] ΤΠδ τηοϑβί σο]θργαϊθα οἵ [Π6 Τοῃΐδῃ οἰτ165, βἰτπαϊθα οα 
ἴῃς πουίῃ-νγεϑὶ οοαβί οὗ (ατία ἴσ ἴΠ6 ῬαῪ νν]οἢ τεοεῖνεβ [Π6 σῖνοσ «2 αζρνηες. 
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8. γ. βουλευομένου] ὙΠΕΓΕ ἴα πὸ Οσοαβίοη ἴο ΞΌΡΡΙΥ τινάς, ἃς 
{η6 σαθ]εοῖ οἵ {π6 νεῦῦ Παβ ὕξεὴ βυ ῆοΙ ΠΕΥ Ξυσσοβίεα ἴῃ {Π6 τηθηϊίοι 
οὗ Μιηεῖα5. (Οὐοτηρατα {πῸ ἀϑεὲ οὗ ἐλθόντας ἴῃ 1. 3. 14, 84π4 διαβεβη- 
κότας ἴπ 1. 4. τό, {πΠε 5] εοῖβ οὗ Ώ]Οἢ ἀγα ἴῃ Ῥοίἢ οα565 ἱπηρ] δα θαΐ 
ποῖ Ἔχργεββεά. 

ὑπολαβὼν] “ Πανίησ 5Πε]ογθα [Π6 οχ!]εβ.᾽ ὙὍΠΕ αἀϊξεϊποίΐοη Ῥεΐνγθεπ 
φυγεῖν (ἴο Ὀδ6 5Ξεηΐ ᾿πίο εχ!]6᾽) ἀπ φεύγειν (“ἴο θὲ Πἰνὶησ ἴῃ εχὶ]ε᾽) 
Ῥεοοτη65 ἃ τηδίζευ οὗ σοηβι θα Ὁ] 6 ἱπηροτγίαποθ ἴῃ ἀείεσπηϊηϊησ {πΠ6 τεδά- 
ἴησ οὗ ἃ νγῈ}1-Κποννῃ ράαββασα ἴῃ ΨΥ. 3. 7, ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγεν ὁ Ἐενοφῶν. 
Τῃ {Π6 οαβε οὗ ὑπολαβὼν ἀπά συλλέξας, Κ͵απεΥ ἀχρ]αῖηβ ἴΠ6 ἀΌβεποα 
οὗ {ῃ6 σοππεοίίησ Ραγίο]6 ὈΥ (Πς ἕδος πὶ {Π6 Ῥαγίοῖρ!εβ αὶ οὗ δὴ 
ἘπεγεὶΥ αἀἰβεγεπὶ οπαγαοίεσ Ῥοΐῃ 85 τεραγάβ βεῆβα δηα ἱπηρογίδμοδ. 
ἼΠυ5 ὑπολαβὼν τεργεβεηΐβ {Π6 ῬΥΪΓΊΔΙΥ οδιι58, [Π6 σϑβϑαϊίβ οἵ ψ βίο ἢ 
816 οἰρτιῆεα ΌὈΥ συλλέξας ἀηὰ ἐπολιόρκει. 

κατάγειν] (. Ατβίορῃη. Δ᾽ 72. ττό5 ἴογ {Π]5 56 οὔ" κατὰ ἴῃ τείεγεποβ 
ἴο ἃ τείιση ἔγοπι Ἔχῖ]6, πα σοιρασα ΜΙ 1 [Π6 ἴοτοα οὗ ὧδ ἴῃ 1. δίϊη, 
6. σ΄. ἴῃ αἰξαίμεςεγ τι 51 11 Υ ν ΕΓ 5. 

8 8. ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦῦ ὍὙΠα οἴαιιβα 15 ἰῃ βἰσῖοῖ δρροβιου ἡ Π 
{ῃ6 ϑβυδ]εοὶ οὐ ἠξίου, 1.6. Π6 στουπαεα δὶ τεαπθϑὲ οἡ {πὸ δος [Παΐ 
ἢβ νγὰβ μὶβ Ὀσοίμεσ. Ὅηα σοπβίσποϊίοη Πὰ5 θθθη Οἰπουνγῖβα Ἐχρ] αἰπϑά 
45 εαπϊναϊεηΐ ἴο δοθῆναι οἱ ἀδελφῷ ὄντι αὐτοῦ ὈΥ ἃ Ξρεοῖς5 οὗ αἰἰγδοίίοῃ, 
ὙΥΒΙΟῊ απ ποῖ] νεα Καηβ [Π6 ἔογοα οὗ ἴΠ6 ραββασε. 

ὥστε... οὐκ ἠσθάνετο] 86:6 ποίε οἡ ὥσθ᾽ ἑαυτῷ φίλους εἶναι ἴῃ ὶ Κ. 
Ηξετε ἴξ 15 [8 βἰπηρὶβ σεϑα! Παΐ 15 σοπίεπιρΙαίεα, ἀπ {πεγαίοσα [Π 8 
᾿παϊοαίίνα 15 τπι5ε4. 

καὶ γὰρ] “ἴοτ ἴῃ ἔαοἰ Ογτιβ σοπεϊπιιδαᾶ ἴο Ξθηα ἴῃ [Π6 τορι ἐπ ρθαΐα. 
ΕἸΠΕΥ γιγνομένους ΟΥ προσιόντας 15 5841] ἴῃ [(Πϊἰ5 σοπηαχίοθ. (ΟΣ 
Αὐβίορη. ΓΚ. 657, 

τὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων συλλήβδην τὸν προσιόντα. 
ὙἼΠε ννογὰ δασμὸς ἀεποίεπ {Π6 τογαὶ {γι θαΐθ, [ῃΠ6 ραγπηεπέ οὗ ψῃῖοῃ 

νγὰ5 {Π6 ομϊεῖ ου]εοΐ οὗ Τρατια ὑγηθη με αἰνιάεα 5 Κιησάοπι 1πΐο 
[88 ὕυνεπίυ ϑβαΐγαριεβ τηεπϊοηβα ἴῃ Ἠετοά. 111. 80. 

88 ο--επά. Ἄδα πογαί Ἴογεες αγὲ εοἰρείφα ὧν Οἰεξαγεΐτδ γε ἐδ 
ΖΑγαείαγε Ολεγσογιεσε, ὧν “ἀγίδίζῤῥις 11: 1  ερσαῖν, ἀγα αἶδο ὧν “γοχο,ιές, 
«“ϑοῤῥαεηείῃς αγιαἱ δοιγαΐες. 

Κλέαρχοο:] ὙὍὙΠπε βοὴ οὗ Νδιρῃϊαβ. ὙΠῸ ἀεί41]5 οὗ Πἰβ5 ΠΙΞΈΟΥΥ 816 
δίνεη δ βουὴβ ἰξβησίῃ ἴῃ 11. 6 88 τ---5, Πεγα Π6 15 ἀδβουθεα 85 ἃ τῇδῃ 
οὗ πε στεαΐεδξ ἘΠΕΙΡῪ ἴῃ [πε οοπάποϊ οὗ τη] ἴα αῇαῖσθ.Ό ἩΗδνὶησ 
Ρειβυδάξα (Π6 ΕΡἤοΥβ ἴο δρροϊπί πἰπὶ Ἡδιπηοβξὲ οὗ ἴπ6 Βυζδαῃίπεβ 
ΙΓ Ῥειτηϊββίοη ἴο ΒΕΙΡ {πεῖ 1η {πεῖ γ τναῦ ἀσαϊηβὲ ΤὮγαςθ, με ἐβίδ Ὀ]Π15ῃη6α 
ἃ ἀεβροῖίς ῥροννεῦ, δῃηά, Πανὶπρ τείιβεα ορεάϊεποα ἴἰο ἴῃ6 δυϊπου 65 
αἱ ϑρατγία, νγὰβ βεηϊθησεά ἴο ἀβξβαίῃ δπα Ῥεοδπὶθ 8ῃ Ἔχ! δὲ ἴΠ6 οουγί 
οὗ Ογτι. 

τούτῳ συγγενόμενος] ΟΌΞεῖνα [Π6 ἀθβεπος οὗ [Π6 σοππϑοίπρ' ρατίϊο]ο, 
ὙΠ ΒΊΟΝ 15 {τε ἘΠ Ε]Ὺ οπηἰεα ὈγΥ ΧΕπορμοη ἡΠεη ἃ βἰαίεπηεπί ἰ5 ργείδοθα 
ΒΥ 4 ἀεπιοηβίγαϊνε ρστοποιη. ἈΑΑβ ἃ βΈΠΕΓΙΑΙ τα]α, ᾿ξ 15 Πεΐοσα ραββασεϑ 
ὙΠΟ ἀγα Θχραπδίοσγυ οὗ ἃ ρσενίοιιβ βίδίθεπιθηΐ (μὲ νγε ἢπα {ΠῈ ραγίϊο]α 
οτηϊεα ἩΒΕΙ ΠΟΥ ἴῃ Ρρύοβα Οὐ νεῖβα, Ἴῃ8 τοσὰ δαρεικοὺς 15 5] ΟΕ] Υ 
80 δα]εοῖνε ἢ ΠΪΟἢ στατῆρας ἰ5 ἰο Ὀ6 ΞΌΡΡΙΙΕ4. ΕἼΟΙΩ 1. 7. 18, 
1 5 οἱεασ {παξ Χεπορποη εϑβιϊπηδίεβ ᾿ἰ Ὧ5 εααϊναὶεπί ἴπ να] ἴο {ΘΗ 

τ 
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Αἰὰς ἀτασῆσπιας (αροὰὲ τό: 5Π1Π|η65), ἵβουρῃ 1ῃ6 ϑρβοϊπιθηβ ἴῃ ἔῃ6 
ΒηΈΘη Μαβοιστη ἀγα βαϊά ἴο οοῃίαϊῃ ἀρουῦί «ἶσῖΠ τπογα οὗ ρυγα σο]ά 
14 1τῃ6 ΒΠΡΊΞἢ βονεσεῖση. Τὴ παηὴθ οἵ {πε οοἴη, 1 ποῖ ἀεγινεὰ 
πη πη Θἰα ΕἸ Ὺ ότι ἴπ6 ἱπναπίοσ (1) ατ1ι5), 15 οἰ θαυ φοπηροίεα τ [Π6 
νγογα «αγώ, 1Π6 Ῥαϊγομυτηῖο οὗ τῃς Ῥαγβίδῃ Κίησϑ. 

ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων] “οῃ {Π6 βγη σα οὗ 1η15 Ξυ ρρὶγ.᾽ 1ἰ 
11 Ῥς τεπηθιη θογ αὶ {παΐ [Π6 ΔἸ] βίοηβ. {ῃγουρσπουΐ {Π15 Ράβθασα δ4γ6 
ἴο ἴ1η6 7 γαεία)ι (ἸΠθύβοηθϑθο: δ ἴῃ6. 7 ρηγῖς (Οθύθοηθθθ, ἤονν ΚΏΟΨΜΠ 
45 ἴπε Οὐἴτηθα, 065 ποΐ βηΐου ᾿πίο {ΠῸ Ὠϊβίουυ οἵ {Π|5 ῬοοΚ. 

ὠφέλει τοὺς “Ἑλληνας] τηοτα Ἔβρθοία!]ν {Π6 ᾿ππαθ! αηΐβ οἵ Βνζαηζίθτα 
Δηα Ῥευϊηΐμιι (11. 6. 1), {Π6 Ἰατευ οὐ ΠΟ ἢ, σ41164 αἰζογνναγάς Η θγαοῖθα, 
νγὰ5 ἃ ΤΠγδοΐδη ἴον οἡ {Π6 σοαβί οὗ {π6 Ῥυοροῃηί!8. 

αὐτῷ) 1.6. Κύρῳ. ΤΠΘ νεῖ τρέφειν 15 [ΓΘ] ΘΠΕΥ τι564, ἃ5 ἴῃ [15 
(856, ἴο Ἔχρτεββ [Π6 [Ουμπηδί!οη ΟΥ̓ Ἰανυηρ Οὗ ἃ ἴογοθ, ὩῸ [655 {πῃ 115 
ΤΙ πο ηδηο6 : “ΌΥ {Π15 ΤηΘΔη5 ἃ 5Θοοη ΔΥΙΩΥ͂ νγὰ8 Ῥείη βεογεῖϊγ' οοἱ- 
Ἰθοῖθα [οΥ Π15 βευνιςα. 

δ το. ᾿Αρίστιππο:] ἘΦ νναϑβ δὴ ᾿ἱπῃαριίαηΐ οὗ 1 γῖββα, ἀπᾶ θεϊοησεα 
ἴο {πΠ6 γε] -Κῆοννη αυλ]ν οἵ {Π6 ΑἸειαάδθ. Ἐσοπιὶ π6 ᾿πίγοαιτοίίοπ. 
ἴο {Π6 277εγο οἵ Ρ]αΐο (δ 325) ἴἴ ἀρρεϑαῦβ {παΐ Π6 ννὰβ ἃ ΡᾺΡ1] οἵ (ἀοΥραϑ. 

ξένος ὧν] ΤΙῃ {Π6 ῥγεβεηΐ ἰηβίαποθ {Π6 ννοχὰ 15 586 ἴῃ 115 ΟΥΑΙ ΔΤ 
56η586 ἰο ἀεποίε ἃ “βιιθβί- Πα πα,᾽ ομ6 ΠΟ 15 Οὐ ἴεττηβ οἵ Ποβριτα ν 
ὙνΙ ἢ ΔΠΟΙΠΕΥ, ὙνΠΕΊ ΠΟΥ ἴῃ σΟμβθαπθησα οὗ β50Π16 τα]σίοιιβ ΟὈ]σαίίοῃ, 
ΟΥ̓ ΪτῸΠῚ Πετγθαϊαγν οἱαίτηβ. [ἰ 15 βίταησε Ππονενεὺ ἴο πὰ ἰδ τερεαΐβα 
1 ἴΠ6 βδῖὴθ βϑθηΐθηοα ὙΠ ὩΠΟΙΠΕΓ ἀπ αἰἤδγθηΐὶ τηθδηϊησ, ἃ5. ἴῃ [6 
ῬὮγαβα εἰς δισχιλίους ξένους ἴΠ6 56 η586. οδῇ ΟΠΙΥ͂ ΡῈ {Παΐ οἵ 4 “τεΐιρσεο 
ΟΥ̓ἐ ΠΙΘΙΟΘΏΔΥΥ.ἢ 

εἰς δισχιλίους] “ἴο [ῃ6. πη ΡΕΥ οὗ ἔνὸ {πουιβαηα.᾽ Τη Τιαίϊη γε ἅπα 
8 5ΙΤΏΙΠΠΔΥ 56 οὐ {π6ὸ Ῥγεροβιίίοη χα, 6. σ. ἴπ (ἱο. αὐ (μη. 11. 2, 
7» εχειορίες “εΐρες σα μος 

ὡς οὕτω περιγενόμενος ἂν] ὍΤΠε ἔογοθ 15 {παΐ οὗ ἃ εογιΖλγι εξ Γαΐαγα, 
ὙγΏ116 δὴ ενεηΐ [Παΐ νν1}}] εὐγίαϊγν ἴαῖτα ῬΙασα νου] γεαπῖτα {π6 ἔπιγα 
Ῥαγίορ]8. ὙΠῸ σοηβίσιοίϊοη 15 ἔΠ]Ὺ Θχρ]διηθα ἴῃ 76], ὃ 4209. 3, 6 
ἂν τη ΘΓΕΪῪ ἸΤΡΙ νη {πΠ6 ΠΥΡΟΙ 6515 εἰ τοῦτο γίγνοιτο ΟΥ̓ ΞΟΠΊΘ Εαπϊνα]οηΐ. 
566 ποΐξ οὴ ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου (ν. 2. 8). 

καταλῦσαι] “ποῖ ἴο σοπὴθ ἴο ἰδθυη5.᾽ ὙΠ6 σΟΠΒ ΓΙ ΟΙΙΟη. 15. ἈΒῈΘΠΥ͂ 
ΧΡ αἰηθα ῬΥ πηἀογβίδηαιηρσ τὸν πόλεμον, ἃ ϑιισσθϑίϊοη νΏΪΟἢ 15 ἴο ἃ 
οογίαϊη δχίεηξ σοηβιμηθα ὈΥ {πῸ [Ο]]οννησ Ῥαββασα ἴῃ Ν. 7. 27, οὐκ 
ἔσεσθε κύριοι οὔτε ἀνελέσθαι πόλεμον, ᾧ ἂν βούλησθε, οὔτε καταλῦσαι. 
1 50, ἴῃ6. δοοιιβαίϊνε ἰο Ὀ6 βιρρ]θα ἴῃ βοῇ οαβα τητϑὶ νασν ὙΠ {Π6 
56 η56 οὗ {πε οοπίεχί, απα 1 {πογοίογε πη ἢ Ῥγαίου [Π6 αἰ ογηαῖνα ἔΠθοῦυ, 
ὙΠΙΟἢ Θχρ]αῖηβ ᾿ὑ ἃ5. δὴ ᾿ηἰγαηβιτῖνα οὐ τεῆεχῖνα τι588 οἵ ἴπΠ6 ψεὺρ ἴῃ 
1π6 βἜῆβε οἵ καταλύεσθαι. 

συμβουλεύσητα] ἘῸΥ {π6 σοῃβίσιοιϊομβ οἱ πρίν, 58ε86 ποΐβ. οῃ εἰ 
πλείους συνελέγησαν (1. 1. 11. Μδοιλίομδεὶ ἴῃ ΠΙβ. σοτηπηθηΐβ. Ὁ 
1η6 ρῬαββθασα ϑισρεβίβ ἰπαΐ ἴπΠ6 ορίαϊϊνε γαῖμα ἴπαπ {Π6 βυθ]ηοίνα 
τηοοά ψουἹα Πανε Ῥθθη ἴῃ Κεϑορίηρ Ί ἢ {π6 ΟὈ]Ι]π6 παγγαϊΐοη. Βαϊ 
ἰηβίδηοθϑ οὗ [15 {γα ηΒΙ ΟΠ ΔΥῸ Οὗ σΟΠΊΠΟΠ ΟΟΟΈΤΥΘΠΟΘ (6. σ΄. ἴπ 1. 3. 14), 
ὙΠ] 1π [Π6 ργεβεηΐ οαβα {ΠῸ τι5ὲ οἵ {Π6 Ὠϊβίουϊς ργθβθηΐῖβ δίδωσιν ἀπῇ 
δεῖται ἴ5 ἀπ Δα! 068] γθαβο ἔου {Π6 δ Ρ] ουτηθηΐ οὗ ἴΠ6 β )] πηοῖῖνα. 

δ ΄ι. ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενο}] πα ΡΙβιαϊα 5. ὑγεσῈ ἃ γα κα 
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εὐῦ6 οὗ τηουηίαϊηθουθ, ἡ ΏΠΟΞα ταὶς ἸΡΟῚ {Π6 Ρ]αΐηβ θεπθαῖ {Π 6 ΠῚ ἀγα 
ποίϊοθα ἴῃ 1Π. 2. 22. Τὴ αἰβίσιος τυ] Οἢ ΤΠΕΥ ᾿π Πα ῖ6 4 τνὰ5 Ὀουηᾶδα 
ὈΥ Ῥαιρηψ]α, (τα, Ῥηγγυρία, ἀπα Τιγοδοηΐα. [Ι͂ἢ {Π6 βεηΐθποα Ὀείοσα 
5 ἴῃς αἰβιποίίοη Ὀδίννεεη ὡς ΜΙ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ῬΑΥΓΟΙΡΙῈ δᾶ ὡς 
τ ἢ 1Π6 σεηϊνε ἀρβοϊαίθ 15. ΝΕΥῪ ΟἸΘΑΥΥ τηαυκοα : {ΠῸ6 [ΟΥ̓ ΠΊΕΥ ἀεποίϊησ 
ἴῃς 2ηεγ2οσθ ΟΥὙ 2γεέεχέ οἵ ἴΠ 86 Ῥεῖϑοη ψὴΟ 15 ἴΠ6 βιθ)εοῖ οἵ 1Π6 οἸδιβε, 
{16 Ἰαϊίου Π15 ορζγῖογιδ ΟΥ̓ 77)127.65510715 ΟἿΧ ΞΟ 8 ̓Ἰπἀθρεηάθηΐ ρΡοϊηΐ. 

τὸν Στυμφάλιον) ϑίγρΡΠΔ]15 ννὰθ ἃ ἴον οἱ Ατοδαϊΐα, βιἐπαἰθα ἴῃ 
της περ ουτποοά οὗ Τεσεα. [1π 11. 6 (τ6---20) ΟἿ ΔαΐΠοΥ ἀἀθβουθα5 
1η6 σΠαγδοίευ οὗ Ῥγόχεπιβ, [Π6 Βοβοίϊδῃ, οὗ ννοβα ᾿πίθουν δηα τϑοιττπάα 
Π6 βρϑακβ ἴῃ ἴΠ6 νεῖν Πίρσμδϑὶ [ευπη5, δὲ ἴῃ6 58 ΠῚ6 {1Π16 σΟΤΏΤΠΘΠΓΠΠΡ᾽ 
ΟΝ δῖ5 ναηΐ οἵ δὐΐῃου νυ ἴῃ {Π6 σαρ. “Ὑγαεβί [ΘΠ δηα πΟΡ]αβί 
{οε΄ 15 [Π6 Ἵπαγδοίου σίνεηῃ οὐ ϑορῃδεηείιβ ἰη 11. 6. 39. Ηδε 15 ΡσόθδΌ]Υ 
Ἰαεπίϊοαὶ νυ] ἴΠ6 Ροβοη οὗ ἴπΠαΐ παπηβ ΠΟ ψυτοίβ δὴ δοσοοιηΐ οἵ [(Π15 
ΒΆΤη8 ἜΧρεα ΠΙΟη. 

ΓσΠΑΡΤΕΚΕ. Π. 

88 1--29. Ζύμαϊον ῥγείξεο οὔ ἡταῖγι ς᾽ αγὲ αἰΐασξ ογι ἐδ Ζ,εταάϊα7:5, Ονγῖς 
αϑϑεγεδέος ἀξ ἼογεεΣ αὐ ϑαγαϊςδ. 17 1617 ελαγαςίεγ αγιαῖ γετεγιὖε7. 

ἄνω] 85:6 ποῖβ Οἢ 1. 1. 1. 
τὴν μὲν πρόφασιν] ὙὍΠΕ Ῥατγίϊοῖϊς μὲν 15. οἴζθῃ βπηρ] ογεά ψιποαυΐ ἃ 

ΠΟΥΓΕβροπάϊησ δὲ ἴῃ σα565 γΠΘΥΕ ἴΐ 15 τε αῖγθα ἴο ΘΙ ΡΠ 5156 ἃ ρτοροβὶ- 
ἰοη. Α Ἰαΐθηξ δης Π 6515 15 οἴζεῃ βυσσεβίεα Ὀγ {Π6 οοηΐοχί, ἡνῃΊ ἢ ἴῃ 
1Π6 Ῥύεβδθηΐ ᾿ἰπβίαποθ ΤΥ 6 ΞῈΡΡΙΠΙΕα ἃ5 [ΌΠον5: τὸ ἀληθὲς δὲ ἐπὶ 
βασιλέα ἣν ὁ στόλος. ΒΥ ἄξρτεαβ Πού ΈνΘΥΓ [Π15 πἀϑᾶσθ, ΤΟΤΕ ἘΒΡΕΟΪΆ ΠΥ 
ἴῃ Ῥοείσυ, Ὀβοδῖηα ἱπάθρεπάθηΐ οἵ δὴν δη{{{Π65]5 νυ ΠΕΊ ΠΟΥ ἘΧριεββεα ΟΥὐΓ[ 
ΠῚ 0116 4, ἀηα τα Πηα (ῃ6 ῥῬαγίϊο]α δι ρ] ογβα 5016 }Υ ἴοσ [ῃ6 βαϊζε οἵ ετἴη- 
Ῥδβῖ5. 

ὡς ἐπὶ τούτου] 566 ποία οἡ ὡς ἐς Πισίδας (1. 1. 11]. 
ἐνταῦθᾳ) “1ἴῃ6 Οτεεὶς ἴσοορβ νυ ϊοἢ ὑγεῦα ΔΙγαδαν [ἢ ἰπαΐ σαατίοσ. 

Ἐὺγ ἐνταῦθα ἴῃ 115 5Ξ6η56, σοϊήρατσα {π6 [Γεηπεηΐ 56 οὗ αὐτόθε ἴῃ ΤἬποΥ- 
ἀ1465 (68. σ. ἴῃ ΨΙ. 21). ὕΠεη νγα σοηβι 6. [Π6 ροβι[οη οσσιρίεα ὈΥ͂ 
ἐνταῦθα ἴῃ ἴπΠ6 5απίθηοθ, 1ξ 15 ϑιυρυϑιησ (Παΐ 50 ΤΠΔηΥ Οὗ {πΠ6 εὐϊίουβ 
5Που]α οσοπηβξοῖ τ ΙΓ ἀθροίζει ἴῃ [Π6 56η836 οἵ ἐνταυθοῖ. ὍΤΠα5 Ζειηθ, 
ὙΠΟ 15 [Ὁ] οννεὰ ὈΥ Μδοιηῖοῃδεὶ, νου] ταπᾶδυ 1 “ ονναγαβ ταὶ ροϊηϊ,᾽ 
1. 6. Ῥιβιάϊα. Μτ Τάγον, δἀορίϊησ Κυἴσεγ᾽β Ἐχρ]απαίίοη, ἰγαηϑὶαΐεϑ “δὲ 
Θατα]β.᾽ ΤΠ ατίϊοϊθ, νι οἢ ϊπαάοχέ μα5 ἰπἰγοάμπορα ᾿είοτε ἐνταῦθα, 15 
τα]εοίεα Ὀν ΚΟΥ δ5 πεβά]εββ. 

λαβόντι] Βγ αἰἰτοΐίοη οσ λαβόντα, [ΠΟῸΡῊ ἃ ἔδνν 11π65 Πθ]ονγ οὐ δας ΠΟΥ 
δαορίβ {ΠῈ6 πιοΥΘ τπι5118] δοουβαίϊνε : Ξενίᾳ... ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα. 
Τί Ψ1}] θὲ ποϊίοβα {παξ ἴῃ βοὴ οαβε μετα (Π6 ἀαίϊνα ἰ5 πι5θα {ΠῸ ρατγί- 
ΟἾΡΙ6 [Ὁ]]ονν5 οἱ οβεῖν οἡ {Π6 σαρβίδηϊινε ἴο τυ] ἢ 1 15 αἰἰγαοῖθ. Ὑ Πετα 
{Π6586 αἴᾷ βεραγαίβὶ ὈΥ͂ ΔΠΥ ᾿ἰπΐεγναὶ, {Π6 σοπβίσιοίοη νου] παίαγα ] 
Ῥά55 ᾿πῖο {πΠ6 δοουβαῖννε δηα ᾿ηῆηϊίϊνα. 

συναλλαγέντι)] (Γ, 1. 1. 10. ΒΥ ἃ σοῃηρδηίϑοη ΙΠ ὃ 5 μὰ ἢπά 
[Πα Αὐἱβίρρυβ τα ποῖ ἀρρβᾶδγ ἴῃ ρείβοῃ, Ραΐ {παΐ Μεπο νγὰϑ βεῃΐ ἴῃ ἢϊ5 
Ἰαοθ. 

υ ἱκανοὶ ἦσαν)] ἸΚΌΠΠΕΙ [Ό]]ον5 πΠ6 ἔνε Ἰεαάϊηρ Μ85 ἴῃ τγεδάϊησ 
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ἦσαν, ἴῃ ῬΙαοε οὗ τῆ] ἢ εἴησαν ΔΡρααῦβ ἴῃ [Π6 τπδ]ουγ. ὙΤΠδ ἰδχί σαρτα- 
βεηΐβ (ῃ6 διῖμοῦ 85 βρεαϊκίησ ἴῃ ἢἷβ οὑπὶ ΡΕΥΒΟΩ : ἴΠ6 ορίαιϊνα του] 
ΠΏΡΙΥ {παΐ δ ννᾶβ υϑίησ {Π6 ἰαηστασα οὗ Ουτι5. 

8. 2. τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντα) (ΙΓ, [- 1. 7. ΤΠα τεδάϊηρ' παύ- 
σασθαι νου] ἴῃ Μίδαν!ρ᾽5 ορίπίοη πεοδββιίαία {Πς ἱπίγοάιποίϊίοη οὗ ἄν, ἃ5 
1ῃς6 δογῖβί ἴῃ [Πἰ5 σοπΠΟΧΙΟἢ ἀ5Ὲ4]}}Ὺ ἀδηοίεβ ἃ 2αεέ ταῖμου ἴΠπᾶῃ ἃ ἡείξγέ 
ενεηῖ. ΑΔ'5 δὴ αἰϊεγπδίϊνβ, μ6 ξιισσεβίβ ἰπαΐ παύσεσθαι ἰ5 ῬΡεΥΠαρ5 ἴΠ6 
{τπ6 τεδάϊησ. ΚΌΠΟΥ οἡ {ΠῈ οἵἴπεῦ μαπά ἀδίεπαϑβ [Π6 ἰεχί οα [Π6 στουπά 
{Παΐ νεῖθβ οὗ λοῤίγι αὐτιὰ δχΖεείϊγ αὐτὸ σοπϑίσιοϊθα Πα θυ ηΠγ ἢ {ΠῸ 
Ῥτεβεηΐ, αΐαγθ οὐ δουίβε οἵ [Π6 πῃ πιθναθ, ν᾽ 116 Π6 ᾿πβίδῃοθβ ἵνγο Ῥαββϑασαβ 
1ῃ. ΒΟΉ (Π6 νε Ὁ γα ᾶγα σοηβι ἀθυῖηρ 15 []Ποννεα ὈΥ [Π6 δογῖβὲ ᾿πβηἰτνα 
ψ ἢ 1Π6 Ὁπαηίπλοῖι ἀρτθοιηθηΐ οὗ ἴΠ6 μΜ5855.. (ΟἿ 11. 3. 20, ὑπέσχετό μοι 
βουλεύσασθαι, ἀπὰ Οεε. ντι. ὃ, ὑπισχνουμένη...γενέσθαι, οἵαν δεῖ. 

κατάγοι)] 850 Κίπηου σι {Π6 [ἢτεα ομϊεῦ Μ55 ἴῃ ρίαςε οὗ [Π8 
ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΙΥ τεδάϊησ καταγάγοι. Τῃ 1Π6 ρἤγταβα παρῆσαν εἰς Σάρδεις, νΥΜ]Ο ἢ 
15 ἃ οοπήδθηβοα δχργθϑβίοη ἰοὺσ ἐλθόντες εἰς Σάρδεις παρῆσαν, νγα ἢᾶνε δἃπ 
ἸάἸοτη ἀπα]οσοιβ ἴο (Πδὲ ἡγΠ]Οἢ Οσοι5 ἴπ {Π6 [ΟΠ] οννησ 1ἴπ6, τοὺς ἐκ τῶν 
πόλεων. Τα Ἰαίίεγ μᾶ5 δἰγθδαυ θθθη ποίϊσεα ἴῃ οοηπαχίοη ΜΙ τῶν 
παρὰ βασιλέως (1. τ. 5). 

Σάρδει5"] ΠΕ ἀποϊεπηξ σαριία] οὗ 1 γάϊα. Οἡ (δε 5116 βίαπάβ [Π6 
τηοάοτῃ ἴον οὗ .δαγέ. 

8.3. γυμνήτα:)] ΑΒ ἃ φεηεῖαὶ τὰ]θ, [Π6 τνοσά 15 τιβεά δ5 δὴ εαιῖνα- 
Ἰεπέ ἴοσ ψιλοὶ ἰο ἀξποῖε {ΠῸ νατίοιιβ οἴαϑβθβ οὗ ΠΙσῃς- αυτηθα ἔσοορβθ. [}ἢ 
ῬαυΓΟυ]ΑΥ σαβϑεθ Πονγανοῦ, (6. σ. ν. 2. 12}, 1 15 ιϑεα ἴῃ σοη δ  Ἰ5Έ ΠΟΙ Π. 
ΜΠ τοξότας ἀπ ἀκοντίστας, ὈΟΐΏ οὗ ννΠ]Ο ἢ [ευπη5 1 νου] σΟΠΙΠΊΟΠΙΥ͂ 
1πο]πα 6. 

εἰς τριακ. μὲν ὁπλ., τριακ. δὲ πελτ. ἔχων] Κύππεγ δπα Τιπάοτῇ πανα 
Ῥοΐ δαἀορίεα {ῃϊ5 τεδαϊησ, τυ ῃὶσἢ 15 Ξαρρογίθα Ὀγ {Π6 δαί πουν οὗ 4}} 
[ηΠ6 Ῥεβὲέ μ88.. ὙΠὲ τηδ]ουϊυ οὗ (ῃ6 εαϊζοΥβ τεδα εἰς ἑπτακοσίους ἔχων 
ἄνδρας αἴϊεγ [Π6 ᾿Πίδυιοσυ Μ85, ἢ ΚΌΠΠΘΥ τεσαγαβ δἃ5 δὴ ενϊάεπηξ 
δἰίθτηρί ἴο παῖε ἴΠπ6 ΠυμθεΓ οὗ {Π6 ἴγοορβ οοϊποῖάθ τ ἢ {πε ἰοΐα]5 σῖνεη 
ἴῃ ὃ 9 οἴ ἴπΠ6 ὑργεβεηΐξ οῃαρίεσ. Α σα]ου]αΐίοη οὗ πε σοπεϊησεπίβ βαρ ΡΠ θα 
Ἐν 1Π6 ᾿παϊνίαπια] σαπαγαὶβ σῖνεβ το, ὅοο 85 {πε ἰοΐα] πυτη θεν οὗ {πε ἤδανυ- 
ΔΙΓΩΘα ἴσοορβ, ὑγ}116 {ΠῸ Πἰσῃ[-ὐτηθα ἔογοαεβ. ἀπιοιηΐ ἴῃ 81} ἴο 2300. Οἡ 
1Π6 οἴπεσ Παπά ἴῃ ὃ 9 ἴπΠ6 Πορ!ῖεβ τα ἀθβου θεὰ 45 ΠΌΠΊ ΕΟ ΠΡ ΓΙ,ΟΟΟῸ 
τάθῃ (μύριοι καὶ χίλιοι), ἀπ ἴΠ6 Ρε]ταϑίβ. ζοοο, 50 [ῃπδξ Ὀγ ἴπ6 ρτοροβξεὰ 
δἰζεγαίίοη ἴῃ ἴΠ6 εχ [Π6 τοΐα]β ἴῃ βᾶοῇ οαβα νου] Ὀ6 τηδήδ ὄχδοί]υ ἴο 
οοἴηοϊάθ. Ῥαΐ [η6 νεῦν ἴδοϊς οἵ [Π15 Ῥυξοιβίοῃ 15 ἴπ ᾿ΐβε! βΒΡΙ Οἱ οι5, 
ΤΏΟΥΘ ΘΘΡ βοΐ ἢν ἃ5 Χοπορθοη [Πτουρσποαῦῖ [Π6 “4γαόαςῖς αἰνγαγϑβ 565 τουπα 
ΠΌΠΊΌΕΙΒ ἴῃ βρεαϊκίησ οὗ ΠΪβ ἴγοορϑβ ; ἴῃ δά αϊίίοη ἴο ἢ] ἢ, ΚΠ πεῚ ποξῖςες 
1Π6 δ ]ουτηθηΐ οὗ {πΠῸ ννογὰ ἀνδρας ἴῃ ρ]αςβ οὗ {π6 τῆοσα ιιϑ88] ὁπλίτας 
85 ἃ [ατίῃεγ υστιηιθηξ ἀσαϊηβὲ {ΠῸ Ργοροβεα επηθηάαίοη. 

τῶν ἀμφὶ Μίλητον] Α ρατγε{{ἰνᾶ σεϑηϊῆνε : “διποησ [Π6 ΠΟΠΊΒΕΥ οὗ 
ἴῃοβα πὸ ψεῦα εηρασεὰ ἴῃ (ῃ6 ἱηνεβίμηεπί οἵ Μηείιβ.᾽ [πὶ {πε 
ΓΟ] Οννησ βεπίθησα αὐτῷ 15 4η εἴῃϊς ἀαίϊίνθ, ψνῃϊο 15 ἀϑεά ἴο ἀεποῖο 
{Ππαΐ [Π6 Ῥβύβοῃ ΟὐἩ ΡῬϑΊβοῃβ ἴῃ απδβίϊοη Πᾶνα ἃ σοτίαϊῃ ᾿πίθγαεβί αηᾶ ρασίϊ- 
οἱΡαϊτίοῃ ἴῃ {Π6 τηλοῦ ἴῃ παπᾶ : “ἴπε6586 ἴτοορϑβ οϑιηδ σαί ἀξς ὀζααἶ 71. ἴο 
Θδγαϊβ, 

ὃ 4. 7124 2γεῤαγαξίογις τυλίεδ Ονγῆς ἐς φιαζίμρ αγὰ γεῤογίοα ἐο ἐἤὲ 
Αὐις ἐν Τ σαῤῥέγηόε, 
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κατανοήσας] ὙΠΕ ρΥθροβι(ίοη (85 ἴῃ κατίδοιεν, ΙΨ΄, 3. 11) ἀδποΐεϑβ δῃ 
αειαεγέα ΟΥὨ σασηαί τη ργθϑϑίοη. Οοαϑι ΟΠ ΔΠ]Υ 1 ᾿ΠΡ1165 {πα {πε ἀἴβοο- 
ΨΕΓΙΥ 5 τηδάα ἴο ἴΠ6 7727247)}) ΟΥ᾽ αἰρέγ1)ι6γιξ ΟἹ ΠΟΙ ΠῚ Ῥαυίυ, 6. σ. Τπασ. 11- 
2, κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας, 1. 6. “ ἀἸἰδοονεγεα 20 ἐλε27᾽ 
γκοσέ ἴῃαϊ 1ΠῸὺῪ σνετα ἔδνν ἴῃ πυμηθετ, Ρ]αίδγοῃ ἀπά Οογηε] 5. ΝΕΡΟ5 
Πᾶνε βἰαΐϊθα οἡ {π6 διυϊπουν οἵ ΕΡΠοΟΓ5 {παΐ (Π6 ἢγϑί ἱπιϊπηαίϊοη οὗ 
ἴΠ656 5} δ ιη85 νγὰβ σίνεη ὈγῪ ΑἸο θα 65 ἴο ῬΠΑΥΠΑΡΑΖιβ. 

δ8 5-τ-ο. 7126 εοιγιίεγ- ῥγεῤαγαΐίογις ὁ ἐΐάε Αἴηο. Ογγης δερίγις ἀξς 
τηαγελ ἐλγομσὰ 2, γαϊα «πα δάγγρία, αγγίνῖγρ αὐ (ρίαφραε, τυλέγε ἀξ ἀοίες 
4 γευΐετυ οΥ ἀξ ἐγοοῤε. 1716 εἡϊμαΐξίογε ἀγα ἀϊείογν οὐ ἐλὲ φέαεε. 

σταθμοὺς... παρασάγγαθ)] ἽΠεΕ νοτὰ σταθμὸς ΟΥ “5Ξἴαρε᾽ τγὰβ οὐἱρὶ- 
ΠΔΠῪ ΔΡΌ]Εα ἴο [Π6 ϑβίδίίομβ οὐ μα! πησ- ΡΙασα5 ὑγηθγα ἴπΠ6 Ῥεγϑίαῃ Κιηρ 
Τεβίθα ἴῃ ἢΪϊ5 ἰγανεὶβ, Πα 5ΟῸῃ ΟΩΠῚ6 ὈΥ͂ ΠΠΘΙΟΠΥΤΊΥ ἰο ἀδποίβ ἴῃ6 τηδγοῇ 
ὙΠ] ἢ Παὰ ργεοεά θα {Π6 Πα]ῖ γαίποσ [πῃ {Π6 δοίπ8] Πα] τΠσ- ῬΙασθ. ΕῸΓ 
της Ἰεησίῃ οἵ {Π6 ραγαβδηρσ, οἵ. Η το, τι. 6, δύναται δὲ ὁ παρασάγγης 
τριήκοντα στάδια, νΥ ῃ]ο}} 15 τεσαγάβα Ὀγ {Π6 θεβὲ δας που 165 ἃ5 δαπϊνα]θηῖ 
ἴο 5460 γατὰβς ΟΥ̓ 2 τς ΘΕοΟρτΑΡ ΠΟ] Π11165, 1 πηαβδί Πποννανεῦ Ὀ6 οᾶτα- 
ἔα ΠΠν σευμειη ογεα {Παΐ [ΠῈ ραταβαηρ 15 πὸ ἢχΘα πηϊΐ οἵ τηϑαϑιγθιηβθηΐ, θαΐ 
ΟΠ6 ΜΒΪΟΙ ναυῖεβ ἴῃ Ρυορουίοη ἢ [Π6 ΤΠαγδοίευ οἵ {πΠῈ στουπά. Αο- 
ΠΟΥαΙΪηΡΊΥ, ἃ5 ΜῪ ΤΑυ]οΥ ποίϊοεβ, {Π6 τηθδῃ νά]πε οἵ [Π6 ραγαβαηρ 15 δρουΐ 
2304. ΘΕορτΆΡ 08] Π11165, 18 ννα ἴαϊκε 1ηΐο σοῃβιἀδγαίίοη [Π6 δηίγα ἰεηρίῃ 
οὗ [Π6 τηδῖοῇ ἔγοτη ϑαγαὶβ ἴο (πᾶχα : ννῃ116 οα ἴπΠ6 Ὀαδβί ρογίίοηβ οἵ {πε 
τοδά, αἰάβα ὈΥ {1Π6 [ὰνοῦγαθ!]α βεαβοη οὗ [Π6 γϑασ (ἌΡ οὐ Μαγ), ἰΐ 
Διποιπΐβ ἴο 85 ΤΡ ΠΟ 85 2 Ὅοϑ πλ1165, ἀπά οὐ {πε νγοῦϑβί ἴἴ [4115 ἴο 1 ο8 οὐ 
σΟΠΒΙ θυ ὈΪῪ ἰθ55. [{ 15 ἴῃ ἰδοϊ ἃ πιθαβισγαπιθηΐ οὐ ζζγεθ ταῖμου {παη οἵ 
εἰϊδέαγεεε, ἃ. ἴαςϊ νυν ϊο ἢ 15 γαοείν!ηρ σα τ]οι5 1Ππβίταϊίοη δὲ {Π6 ργεβεηΐ αν 
ἴῃ ΟἿ ΑΓ παννϑ ΠΌτῃ {Π6 Εδβί. Τα κα, [ΟΥ ἘΧΘΠΊΡΙ6, {Π6 [ο]]οννίηρ ἴ6]6- 
ΒΥΔΙΩ ΠῸΠῚ ἰῃς 7 77165 [Ὁ Τ7]}Ὁ 20, 1877 :-- 7εγοοῦῖ, Θα πα αν. “ὙΠ6 
Ἐυββίαης Πᾶνε τειϊγεα ἴο ἃ ἀϊβίαπος οὗ βὶχ ἤΠοιτβ Ῥεγομα Λαγο. Μαυκίαγ 
Ῥαοῆα ἰ5 επί γεποῃηρ Ηἰπη561 αἱ Κ γεζε Ααδέ, ἴννο Πουΐ5 ννεβὲ οἵ (Π6 οἰτγ.᾿ 

τὸν Μαίανδρον] [,δανίησ ϑγάϊβ ἀροῦΐ [Π6 61 οἵ Μίδγοῃ ἴῃ {Π6 γξαγ 
401 Β.6. δΔοροτάϊηρ ἴο {Π6 ιιϑι8] σα]οι]αἰοη, Οὐγτπι5 [Ο]]οννεα (Π6 σουγβα 
οὗ 1Π6 τῖνεγ (όρσαιηιβ (πον Ααρα)ι) {1 6 τεδοῃεα {πῸὸ Μεαπάθυ, 1 ο ἢ 
ἴπ ἴΠ6 ορίἰπίοη οὗ {Π6 Ῥεβϑὲ δας που ε5. ἢ6 ογοββαα αἵ ἃ 5πογί αἰβίδῃοα 
ἀθονα 15 Ἰπποίίοη τ] {πΠῸ6 Τγοῦβ. Εἰβίησ πραγ Οδίαθηας, [6 Μεαπάεῦ 
ἔοττὴβ ἴῃ 8. θουηάαγν Ὀεΐνγεεη ΤΠ γάϊα ἀμ (ἰατῖα. [1{ 15 πο Κπονῃ 85 ἴῃ 68 
Δ Ζηάογ. 

δύο πλέθρα] 1.6. 202 ἘΠΡΊ5ἢ ἔεεῖ, ΟΡβεῖνε {π6 ἔογοε οἵ {π86ὸ ῥσβρο- 
ϑ'οη ἴῃ {πΠ6 σοιηροιπᾶ ἐπεζευγμένη, νος ἢ ἴῃ 411 ργορδὈ ΠΥ ΑἸ ΓΘΟΙΙΥ͂ 
σονεῖπβ {πε ἀαδίϊνε πλοίοις, “α Ὀτϊάσα οοηβεπιοίθα τέῤογε βενεη Ὀοδίϑβ.᾽ 
ΓΗΒ εχρ᾽απαίίοη ὑνῃΐοἢῃ ἱγεαΐβ πλοίοις ἃ5 ἃ ἀδίϊνε οἵ {Π6 ᾿πβίγαμηθηΐῖ 
Δ Κε5 πὸ δοοοιηΐ οὗ {ΠΕ ρσεροβιτοη, δηα 15 βυσσεβίϊνα σαῖμεῦ οἵ ἐζευγμένη;, 
ἃ τεδαϊηρ νΒ]ΟΠ ΔΡΡΕαΥβ ἴῃ [Π6 ἸΠΙΘΓΙΟΥ Μ858- 

8 6. εἰς Κολοσσὰς] ΤῊΪ5 ΟἸΤΥ 15 ποίϊςϑα ἴῃ Ἡδτοά. ΝΊ1. 30 ἃ5 οπα οἵ 
σοπβι ἀἜγα Ὁ]6 ἱτηροτγίδησθ [{ νγὰβ βἰϊπμαῖθα ἴῃ Ῥηγγρία οα [ῃ8 ὈδηΚ5 οὗ 
τπ6 γε. Τι 15 βαϊᾷ ἴο μανε Ῥθβϑβὴ ἀεϑίγογεα ὈΥ͂ δἂῃ βαγίμβαπακα ἴῃ {Π6 
πἰηί ἢ γεαγ οὗ Νευο᾽β τεῖσῃ, Ῥαϊ νγὰβ δἰζουνναταβ σθῦα], [ἢ τῃ6 τηϊ44]ς 
565 15 ῬΙασοθ νγᾶβ [αἰζθῃ Ὀγ Ολογας (πον Αἰ λογοσ), που οἵ νῃ]ο, δὲ ἃ 
ἀϊξίαποε οὗ [ἢγεα τη 1165, Πα5 θθδη αἀϊἰβοονοσθά {6 {γπ6 βἰΐθ οἱ Οὐώσσϑας. 

Μένων] (ΟἿ 1. 1. το, ἀπά 4150 11. 6. 28 ἴοσγ ἴῃ6 οἰτουτηβίδποαβ ἀπο τ 
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ψΠΟη Πα τεοεϊνεα [ῃ6 σομημηαπα ποσὰ Αὐβῦρρυθ. ὙΠῸ “Ζοϊοῤές 
1 ΠΑΡ ςα ἃ αἰβίγιοε ἴῃ [Π6 βουῦῖῃ οἵ Ἐρίπιβ, Τὴ «4 τρΐαγιες σατὴςξ ἔγοτῃ 
1Π6 πειρῃ θουσπμοοα οὗ 1170κγεέ Οεία πιὰ 1Π6 τίνοσ ϑδεγελζς ἴθ ΘουΓΠΈ τη 
ὙΠ Εββα]γ. : 

δ. 7. εἰς Κελαινὰς1] Ἡετοάοξιβ, γῆ. ἀθςου 65 (ο αεζεαθ ἴῃ σοηποχίοπ 
τὶ! [Π6 τπαυο ἢ οὗ Χοῦχοϑ ἴο ϑαγάϊβ (11. 26), πηθητοης ἃ Ξθοομα βἴγθατα 
τ] ἢ ΤΙβ65 ἴῃ {πε Ασοτγα οὗ (δ αφηας ᾿α]16α {π6 Οαΐαγγλαείεςσ. “ΓῊΙ5 15 
πὸ ἀἄοιθι Ἰάἀθηςοα] ἢ [η6 77αγεγας. ὙΠΕῈ βουγοοβ οὔ ἴῃ6 77εαραῖογ 
ΔΘ ἀδβουθθα ἴῃ ϑιγη ]α  ἴουπηὴβ ὈΓῪ [ΓἶνΥ, ΧΧΧΨΙ. 3, δΔηα ἃ ἰβ ΠΟ 
ϑοσερίεα 45 ἃ οεγίαϊπίν {παΐ {Π6 77αγεγας πα ἢ7εαγιαογ, ᾿Ποασ Ἢ τἰϑῖησ 
ἴῃ [Π6 β58πὶ6 πεϊσῃ οι Ποοα, ἡγετα δητγεὶγ βθραγαία βίγθαπηβ. κῤαηιεα, 
ΜΡ ΠΙΟἢ να Ὀ.1 ουΐ οὗ {πε ταϊη5 οἵ Οείχεμαε, οσσαρίθα {πε βἰΐα οἵ {π6 
τηοάεγη ἤ7)γα1γ. 

παράδεισος] “ἃ Ῥατκ.᾽ Τηδ Ρῆταςε ἀπὸ ἵππου, “ΟΠ ΠοΙΞΕΌδοΪς,᾽ ἰ5 ἃ 
οοπάδηβοα ἰογπὶ οὗ Ἔχ ρυθββίοι πὸ {Ποβε 1 Πᾶνα αἰγοααν οἰϊεα ἴῃ ἃ ποῖα 
Οὗ ὃ 2. (ὈΠΊρΑΓΕ ἃ βἰπη1] ΑΓ τισα οἵ [η6 ῥγεροβίτίοη ἴῃ 1 δίῃ, 6. σ. ἐὺ ὄζιέο 
2τρργταγέ, ἐσ εαὐλοιγα ἰσφηῖ ἀὐια 5Ι ΤΉ 1]Υ ῬΉγαβαβ. ὙὍΠα ορίαίϊνα βούλοιτο 
15 ἱγεαιιθηΐαίνα, ἃ ἴογοα οἱ βαὶν σοπηθοίθα ἢ {Παΐ οὗ τῃ6 ἱπάεῆπίξα 
ορίαίϊνβ, ᾿παϑηλιοῃ 45 1 ἀο65 ποῖ 1ἰπη {πΠ6 τοίεγοπος ἴο δὴν Ραγαῦ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ. 

ὃ 8. περὶ σοφίας] “ ἴῃ Πγ5104] 5111. (ΟἿ. ἘπιΞίδιῃ. σα 7). ο΄. Ῥ. το23, 
οἱ γὰρ παλαιοὶ σοφοὺς ἐκάλουν ἅπαντας τοὺς τεχνίτας. ΠΕ οΟἸΓΟΙΙΠησία Π 65 
404 σοπίθχί πιισῖ ἴῃ Θαοἢ οαβθ8 ἀδίεγμηϊηβ ἴῃ6 Ραγαῦ ταίθγθηςθ. 
ΤΠ ἴῃ ΡΙΠήαΥ σοφία σαηευα!]ν ἀεποίεβ [με ατὲ οὗ {πε ροεῖ, θπὲ ἰϑ αἴϑὸ 
1ι564 οὗ [Π6 δι ῃ]εΐε, [Π6 σασσθοη δηα ἴΠδ πηιδβίοῖαπ. ΤΠ βίοσυ οὗ Μαγξναβ 
15. ἴο] αἱ ᾿Ιβπσίῃ ἴῃ Ηοθτοά. ΝἹ1. 26 αηὰ [ν. ΧΧΧΥΠΙΙ. 13, Πα 15 ἀϑιια!}Υ 
Εχρ] αἰπβα δ5 τγριγιηρ [Π6 {ΠΡ οὗ {Π6 1)ογίδῃ πχιιβὶς ονοῦ πε ῬΗτυσίδῃ. 

ἐν τῷ ἄντρῳ] Ἡλι] οη ἴῃ 411 ρυο αν σαν ἴΠ6 νΕΥΥ σανὸ ἴῃ 
ππεβίίοη, ἐπουρῇ {π6 σαγγοιπάϊησ ΟἸΠ Παα [4]|16η ἴῃ απα Ὀ]οοκαα ἐῃς 
Βοιτοα οὗ {Π6 βἴίγβατη. 

80. τῇ μάχῃ! ὙὍΤΠε Ῥδί8ε οὗ ϑα]ατηῖβ ἴπ 480 8. Ὁ. 
καὶ Σῶσις] καὶ Σωσίας αἰ., θὰπὶ Κπποτ, Θιπάοτῇ ἀπά {π6 Ῥοϑὲ βάτου 

μανε αὐδορίβα [Π6 τεαάϊηρ οὗ {π6 ἰθχί οπ {π86 σοη]θοίαγε οὔ Βα ηΠ, 
τὴ ΠΟ τηθηϊίοηβ ἴῃς παηα Σῶσις ἃ5 οὗ [τεαιθηΐ οσσαγγεποα ἴῃ 5] ΟΠ ἴδῃ 1η- 
ΒΟΙΡΙΟΠ5. 

Σοφαίνετος ὃ ᾿Αρκὰ:] Ηΐδ Πας Πονγενεὺῦ Ῥθθὴ τηθηϊοπεα αἰγεααν ἴῃ 
8. Κυΐρευ τῃϊη]κ5 {Ππας {Π6 πατηε Κεάνωρ 5Ποιἃ Ὀδ βαθϑιειεα, Ραξ 
Μδοπλΐοπαθὶ τ] σγοαΐου ΡΥ  ὈΙ]ΠΠὙ βιρσσεβίβ ἴῃ Ρ]αοα οὗ 1 ᾿Αγίας ὁ 
᾿Αρκάς, ἰταοίησ {πΠ6 σουγαρίίοη ἱπίο ᾿Αρκὰς ὁ ᾿Αρκάς, ἃ τϑαάϊησ νη ϊοῇ 
Δ ΟνΥΡιισυ σορυ ἰδὲ νου] βοοὴ ᾿πιργονα ΠΡΟ ὈΥ͂ {π6 Ἰηἰγοάποίίοη οὗ βοιλθ΄ 
Ατοδάϊδη παῖηδ. 

μύριοι καὶ χίλιοι] (οηβα] ποΐα οα ὃ 3. 
88 το---12.- Οὐγγῆα εογιέΐγημες δὲς τιαγοῖ ὧν τᾶν 975 2 οϊας ἕο Οεγα- 

φρο εῦι “4, σογα ἀγα] ἐλεγεε ἐο (αγείγὲ Οαηιῤης. “(12 ἐδ ἠατίς»ατρθαῖ ῥήαεδ 
ἀπέ ἐς ηιοί ὧν ἔναχα, {ἦε ΟἸϊίείατε ψεέοοηι, τυλο δεῤῥίϊος ἀΐηι τοῖέᾷ ἐδῶ τιοηεν 
γεχιεῖγει 707 ἐλε ῥαγ»τεγιέ οὔ ἀξ ἐγοοῤς. 

εἰς Πέλτας] 1. Ε. [πΠ6 2 εὐ ζογης Οαηεῤτές, τὶ ἢ ν]οἢ σοτάρατα Καὔστρου 
πεδίον ἀπ [Π6 Οεγηδη δ λεϊγγείαεη. ΑἸΙΠΟΌσῊ Π6. τναβ τηαϊκίπσ ἴου {ῃ8 
Ἐλβέ, 10 15. οἴδασ {παΐ πε αἰ ποῖ ἴαϊκα ἃ αἰγθοῖ οοῦῖβα, α5. {Π6 ρ]αἰῃ ἴῃ 
ᾳαεβιίοα 1165 σοηϑι ΘΙ ]Υ ἴο (68. πουίῃ-νγοθὲ οὐ Οὐέσέμας. (οἴοποὶ 
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ΟΠ ΘΞΠΕΥ (11. 206) Ξυιρσεβίς {Παΐ Ἠϊ5 οὐ͵εοῖ ἰπ τηαϊτῖησ [Π15 τεϊτοσταά δ 
τηνε ηθηΐ ννὰ5 ἴο ἀν οὶα ἃ αἰ ου] ρουίίοη οὗ {Π6 7). αρέγιε5. 

τὰ Λύκαια ἔθυσε] Τῇ 411 ργοΟΡΑὈΙ ΠΥ 1Π6 Δ]]Πβίοη 15 ἴο {π6 νγουβῃὶρ οὗ 
Τιγοαθαπ Ζειις, τείδευγεα ἴο ὈΥ Ῥαιυξαηΐαϑς (111. 2. 1), ἀπα γϑβθιὈ] Ϊησ ἴῃ 
[η6 ἀείαι]β οὗ 1ἴ5. σε] ργαΐΐοπ (6 Ἐοιηαη Ζηῤεγεαίζα. Ἐϑίϊνα!β οὔ {ΠῈ 
ΒΔ ΠῚ6 ΠΔΠῚΘ γεγο Π6]4 {πτοισῃοιΐ Ατοαάϊα ἴῃ Ποποὺῦ οὗ ἰΠ6 σοᾶά Ρδη. 
ΤῊ βριεπεὶ λύκειος, ἀαποίησ οηα οὗ {π6 αἰυθαῖεβ οὕ. ΑΡΟΙΪο δπά οοη- 
προΐθα ἴῃ 811 ργοθα ιν 1 λύκη (εχ), πχαβὲ θῈ σαγθ βι}}γ ἀἰβεϊησι ϑῃεα 
ἔτοιῃ {πῈ ἀθονβ. 

στλεγγίδες χρυσαῖ] “ σοϊάδη ἤδϑῃ-βοσαρουβ, πὸ [η6 Νοιηδη οὐγζρεζος, 
ΔΥῸ ῬΓΟΡΔΌΪΥ πηθαπί. ΘΟ ποι θυ Ππονενοῦ δπηα Βοθοκὴ (Πἰηὶς {Ππαΐ ἃ ραι- 
το] Ὺ 5ρεοῖθβ οὗ μοαα- θα πα 15 τοίουγεα ἴο, ἀϑεὰ μεν ὈῪ ψνομλεη ἀπά 
Ὀγ {π6 βῆνουϑβ οὐ γεργθϑεηΐαϊζίνεϑ οἵ ἃ ϑίαίδ. 

Κεραμῶν ἀγορὰν] Αἰεγνναγάς. οΔ]164 7᾽γαγαιοῤοίίς. ΑἸΙονπσ ἴοτ 
ναυϊαίοη ἴῃ ἐΠ6 να]θ οὐ [6 ραγάβαησ, νγὲ πᾶν ἸἀΘ μη Υ {Π6 δα νυ Ί 
τπαΐ οὗ {π6 τηοάθτπ ζσλαζ. Ηδηλ]οη ἀθβουῦθαθ5 ἰὲ 5. ἃ ρίασα οἔ οοη- 
51] ΕΥα Ὁ ]6 ἱπηρογίαηςε αἵ ἴΠ6 ργεβεηὶ ἄδυ, πιδὴν οὗ {π6 ἰῇ τοσάϑ οἵ Αιβϑίᾳ 
ΜίποΥ ραββὶησ ΓΠγουρἢ ἴξ. ΤῸ ἃ ρείβοη {γᾶν ]ησ ἔτοπὶ “ῤανιέα (((εαε- 
»αδ) ἱπῖο Μίγϑια ἴὲ ννουὰ θα τῃ6 ἰαβὲ ἴοννῃ οἡ ἴπΠ6 τοδά, ἃ πηομπηϊΐδϊίποιιβ 
Δα ἀπ] Πα Ἰ 64 ἀἸπίσιοϊ σεραγαίϊησ 1 ἔγτοπι Μγϑβία. 

ξ 11. τριάκοντα]! ὍὙΠΕεβῈ [ογοθα ππαγοῆεθ αὐα ποίϊοθα δἃ5 ἃ αἰ οα]ν 
ΒΥ ἈΘΠΠΕῚ] απὰ ΒΥ Μτ Ταυ]οῖ, ἴου πνα πλβὲ στα] 6. (Πας ΟΥτ5. ννὰ5 
{γᾶν !]]ησ' ἴῃ Ηἰ5 Οὐ βαΐίγαρν. [{ 15 Ῥοββί]8 {Παΐ ἃ ρεῦϊοα οὔ [ἢγβε ἄαγϑ, 
ὙΣΠΙΟἢ 15 τα ]υϊγεα ἴο πιάτα {Π6 ἰζεπηβ οὗ [Π6 Ἰοῦγπαν σοηδίβίθηΐξ νυ ἢ {Π6 
ἴἰοῖα], τῇδ δὰ βιρρίϊεα αἱ {Π15 Ροϊηΐ, οὐ, οπ {Π6 οἵπεὺ Παηά, {Π6 νευῦ 
[Δ οἸΠν οὗ {πῸ τοα5 τηαν ἢᾶανα ἱεπηρίεα Πϊηι ἴο Παβίθῃ Π15 ργόστεβ5 ΕΓ 
1ξ νγὰβ ῬΟββίὈ]6. 

εἰς Καὔστρου πεδίον] ΤΠΔΙΜΠ]οη ἀπ ΔΊΠβυγουῖ ἢ ἀγα ἀστθαά ἴῃ ἤχίησ 
1ῃ6 Οαγείγὲ Οαριῤης ἴθ ἴῃ6 Ὀαβίη οὗ {Π6 Υἱνεῦ ΠΟ οα]]64 {π6 Ζόῤεγ 
Οσλίσμ: Ὀὰξ Ἡδι]ΐοη ρίασθβ {Π6 ὄχαοὶ δία δὲ Οὐ ΠΘΔΥ {πὰ νι Ἕασα οὗ 
Ολαὶ ΑἸἸειεῖ, αὐτιὰ Αἰηβνγουῖῃ {ασΠῈΥ τνεϑὲ ἴῃ ἃ Πίσῃ απ αὐτὰ πὑρ]δπά 
οΔΠ δα «ϑαγηιοηοάᾷ. Τί 15 ἴο ἃ οογίαϊη Ἔχίθπε ἴῃ ἔανοιυ οὗ «ϑαγηχοζοᾷ [Πα ἃ 
Ἰαῦσε αιηοαηΐ οὗ δῃτηπαγαη ἰγϑαϑισοβ παν Ὀθθη ἀϊβοονεγαά {πθγα δπά 
ΠΟΠΒ ΔΡΡαίθηςΥ αἱ Ολαὶ Αἴομῖ, ννἩ1}]6 οα 1Π6 οἴμεὺῦ παπᾶ δὴ πρ]απά 
{|κ6 «ϑαγηεθγθῖ νου ἀρΡΡϑαγ ἴο πᾶνε θβεη ᾿ηϑα ΠΟΙ ΘΠ ΕΠΥ νγαΐθγθα ἰου {Π8 
ῬΌΓΡΟΞΕΒ οὗ ἃ Ἰαῦσα ΔΙΤΩΥ. 

πλέον ἢ] ΑἸ ἄνεγθιαὶ δοουξαῖϊνα, {|κ6 {ΠῸ Τιαίίη 2ῥμσφηαηι. ΟἿ. τι. 6. 
9, μυριάδας πλέον ἢ δώδεκα, ἀπά ΥἹ. 4. 24, ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους. 

ἐπὶ τὰς θύρας] 1. 6. αὐ 2γαείογίμηε Ονγῖ, ΜῈ ΤΆΥ]ΟΥ ΔΡΕΥ͂ σΟΠρΡαΓῈ5 
{Π6 “ Βυθ της 2 γέε.᾽ 

διῆγε] “Ῥαΐ [πεῖ οἱ τ Ῥτοπηῖβοβ.᾿ 850. ΘΠ ποι θυ, ννΠῸ 5 ΡΡ 165 
αὐτοὺς ἸηΞίεαά οὗ χρόνον, »ΥΠ1ΟῊ 15 ἴΠ6 αἰζογηαῖνε Ἔχ ρ] απαζίϊοῃ. 

πρὸς τοῦ Κύρου] “ἰἴ νγα5 ποΐ οσπαγαοίεγιβεϊς οὐ Ουτιιβ.᾽ ὙὍῆε {ΠΘΟΥΥ 
ΜΉΘ τεργθβαπίβ [Π6 πατὴθ ϑυθηηαβϑὶβ 5 [Π6 τοσι!αῦ ραἰγοηγπιῖς οὗ [ῃς 
ΟἸΠΙοΐαη Κίηρϑ 15 τε]εοῖεα Ὀν Κ ἢ που. 

δ 12.. τῇ δ᾽ οὖν στρατιᾷ] ΤΗΪΐ5 τεδᾶϊησ, ὑνΒΙοἢ 15 ἔοαπά ἴῃ 41] (ἢε 
ΟΒΙΘΓ Μ55, 15 ἀἰβεϊ ποῖ] Ργυθίεγδ]α ἰο τῇ οὖν στρατιᾷ νη ϊο ἢ ἰ5 σίνθη ἴῃ {Π6 
τηα]ουϊν, ἀπαᾶ ὄνθη ἴο τῇ γοῦν στρατιᾷ ὨϊΟἢ 15 Δἀορίεα ὈγΥ ῬΟΡΡΟ οπ 
τη6 βυιρσεκίίοη οἵ ϑοῃπείάεσ. Τὴ ραυίῖο]εϑ ἢανα ἘΠΕ 508] γαβαπιρίνα 
ἔοσοα : ὁ" δηυμον,᾿ “ θ6 ἰΠαΐ 45 ἴἴ τηδγ.᾿ 
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᾿Ασπενδίου} “1 :ῤεγαμς νγὰβ βιπαϊθα οὰ {Π6Ὸ τΟΟΚΥ Ῥαηὶτ5 οἵ {π6 
ΜΕ πγνηιφαον ἴῃ ῬΑΙΏΡὮΥ]1α. 

88 13-ι8, Οὐμιεἰγεηεῖρρ ἀϊς τεαγεΐ Ονγπς ξασσες Τἀγοισα 7 Δ γηεθγ Ἴ1ε772 
το 7 γγέαειεγε, τὐΐεγε, αὐ ἐλ6 γεχιεσέ οὐ δναχα, ἀφ λοίαῖς ἃ γευίσου ογ ἀξ 
ἐγοοῤε. 776 αἰὐοῤίαγ κατέδες α ῥαπῖς αἡιολεςεί ἐλὲ ὀαγδαγίαιδ. 

εἰς Θύμβριον] Αἰπϑννουίἢ ρίδοθθ (Π6 οἰΐθ αἱ 1η6 τηοάθσπ 7 εκ; 
(Ο]. Ομδβηον, νῖ ἢ νῆομη δι]. 15. νἹγί πα Π]γ ἀστθθά, 1ῃ {Π6 ᾿τηΠη6 - 
ἀϊαΐθ πεῖσῃ θουγΠοοά οὗ [Π6 ρυεβεηΐ ἴοννη οἵ “4 δήεάγ. ὍΠὲ οδ]θοϊίοι 
ἴο {Π6 Ἰαζίθυ [ΠΘΟΥΥ 15 {Ππαξ 1 πρϑορβϑιταΐθϑ ἃ τθαἀποίίοη ἴῃ {Π6 δϑιϊπηαίθ οὗ 
1Π6 ραγαβαὴρ αἱοηρ ἃ ρογίίοῃ οὗ [π6 τπαγοῖ Πεγα (Π6 τοδὶ οαῃ ἢᾶνα 
Ῥτγαβθηΐεα ἔενν απο Ὰ] 165. 

παρὰ τὴν ὁδὸν] 15. ἰγΓΟΡΊΌ]ΑΓ τ᾿ι56ὲ οὗ [Πς δσουβαῖνα υνἱτπουΐ [Π6 δο- 
σομηραηγίηρ ἰάθα οἵ ημοζίογι ΟΥ̓ ἐχίφ7151072 15 ΟὈ] εοίθα ἴο ΟΥ̓ ΘΟ Π ποθι ἀοΥ ἀπά 
οἴπευβ, ῆο γνοι]α γοαά περὶ ἴογῦ παρὰ ἴῃ 41} σα8εὲ5 ψγῇθγα ἴΠπΠ6 οοηΐοχέ 
δατηϊίς οὗ [Π6 οἤδησθ. ΤῸ 1 51 1{, νγα τητιϑὲ εἰ Ποὺ ἰγαηβαῖα ἦ Πονν]ηρ' 
ἀἸοπρ [Π6 τοδ δἰάθ, οὐ᾽τοραγαά ἴξ ἃ5. δ ρ] ογθα ἴῃ ταίδγεποα ἴο {Π6 
τηαγο ϊησ-Ραβί οὗ (ἢ6 ἔτοορβ. 'ε πᾶνε Ππονγενεσ ἃ 511] ΤῇΟΥΘ ᾿γγΘΡ Ὁ Υ 
Ἰηβίαηοθ ἴῃ Ψ. 3. 13, στήλη ἕστηκε παρὰ τὸν ναόν, ννΕγ6. ΠῸ δχρ] πίοι 
οὗ 1ῃ6 Κιῃά βεϑὴβ ἀνα] ]ε, δηα νὰ σα ΟἿΪΚ ποίϊσα ἴΠ6 ἰϑᾶσα ἃ5 ἃ 
ῬΘου]ασϊεν ἴῃ {Π6 δας ΠΟΥ 5 βίγ18. ὙΠ βίουυ οἵ 5116 πιι5 15 10]4 ἴῃ ὧν. 
ΤΠ λίαηε. Χι. 90 ΗΕ. Ασροοτάϊησ ἴο Αἰπϑγουίῃ, {[Π6 βρυίησ ἴῃ απεβίϊοῃ 15 
πονν οΑ1164 ζγέχε δηρια». 

8 14. εἰς Τυραῖον] ῬτοΟΡΑΌΙΥ ἰἀθηςῖοα] νυν τ 7Ζζοληι, 5 γξμέ Αλανι, 
αἴ ψΗΙΟΗ Αἰηϑννουῃ 15 Ἰηο]Ἰη64 ἴο ρῥαοα 1, ργθβθηῖβ ὈῪ πὶ οὐ δοοοσηΐ 
αὶ δαυγίασε οὗ ᾿ἰγγθριϊαῦ Ππηθβϑίοηβ, {116 βαϊία Ὁ] 6 ΤΟΥ (Π6 Ραγροβαβ οὗ ἃ 
γον. Αραΐη, ϑίγαθο᾽β παγγαῖϊνε 15 10 {ανοῦῦ οἵ {ῃ15 ἰΠθουγ, ἃ5. Π6΄ 
Ῥίαςεβ Ζυγίαειηε Ὀδίνεεη ΦΖ ἀτογεοίζχγε αὐ Ζαοαϊεεα, πιθαὺ {πε θογάθυβ 
Οἵ Τγοαοηΐα. Μτ Τανΐοῦ ἴῃ ἃ σεποΊαὶ γονίονν οἵ [15 ἀοι θεία] ροσίϊοι οὗ 
{Π6 τοπίθ Θ1Π15 ΠΡ ΟἿΥ Ρῥγεβθηΐς Κηον]θᾶσεα ἴῃ {πε ας {παΐ “{πΠε τοδᾶ 
1156 1Γ τπδὲ πᾶνε ραββθά Ὀείνγεεη (Π6 ἴννο ταηραβ οἵ τηοππίαϊηβ, {Π6 
“Ε»ιῖγ 2ασἡ οἱ ἴπ6 πουίῃ-ϑαβί, απα {ΠῸ «δγεάδαγε Ζ)ασὰ οἱ ἴπε βου ῃ-νγαβί. 

8 15. εἰς μάχην] σπὦ. ταχθῆναι, νγϊοἢ 15. [Π 6. σεηθτγαὶ ἴάθα βυσσεβιθα 
ἴῃ {Π6 οἴαιβα υνΠ]οἢ [Ὸ]]ονν5. ἐπὲὶ τεττάρων 15 “ἴοι ἄεδερ.᾽ (Οἵ ιν. 8.11 
ἐὰν ἐπ᾽ ὀλίγων τεταγμένοι ἴωμεν. 

οἱ ἐξ ἐκείνου] Τὶ ποτ νου] οπλϊξ {Π 6 Ῥγοροβιτίοη, ἐΠπουρἢ 11 ἀρ ΘαΥβ 
1π 811 της ἤνε Ἰεδάϊηρ μΜ585 νυ ί ἴΠ6 οχοθρίίοη οὗ οθθ. πὸ Ρῇγαββ 15 
ὯΟ πιεῖ ἐααίναϊθηξ [οΥ οἱ ἐκείνου, θὰ ἀδηοίεβ φοεγζεχῖο7 τοϊίζ ΟΥ εἰεῥε)ια;- 
6 072 ἃ ῬΟΥΒΟ. ΟΥ̓ΤΠησ. ΥΒΕΙΠΕΥ (ῃ6 ἀδρεπάήξηςα 15 ἃ ζοεαί οὐ ἃ 
φογαἰ Ομα ἷἰβ ποΐ οἰθασ. ΚΌΛΠΟΥ ἀρραυθην βαρσοϑίβ {Π6 Ἰαζίθυ ἴῃ Πὶ5 
σοτητηθηΐ “αὶ 6] 115 ̓ ΠῚ ΡΘΥΪΟ 5 Ὀ͵ ΘΟ] εγαηΐ,᾽ θαΐ, σοτραυηρ ΟἴΠΘΥ 5᾽ ΤᾺ] Γ' 
ΡΏγαβαβ δηὰ [ἢ Ταίϊη σέαγε α ῥαγίε, 1 ἀτὴ ἱποϊπεα ἴο τὨϊπὶς ἐπαΐ 1η6 
ῬΥΠΊΔΥΥ ἰάδα 15 {Παΐ οἵ δρεαϊ ιν: 1.6. “πε αἰνίβίοη {Παΐ ἴα καβ 115 ἀβρατῖ- 
ἴαχα [ΓΟ πὶ Ὠϊπη.᾽ 

8 τ6. κατ᾽ ἴλας καὶ κατὰ τάξει9] “ὈΥ ἰτοορβ ἀπά σοϊηρδηΐθβ," ἐπα 
ΤουτηοΥ σγοίουσϊηρ ἴο [Πς΄ σαν τυ ἴογοθ, [Π6 Ἰαϊίοσ ἰο {πὸ Ἰηΐαπίτγ. Αη ἴλη 
γγὰ5. σοιηροβεα οἵ 64 πιθη, νγ 116 [Π6 {111 σοΙηρ]οπθηΐ οἵ ἃ τάξις νγα5 
ΔΡΡΑΥΘΠΓΥ 128, {Ποιρ ἢ ἴῃ Ονγοΐ. 11.1.25 ἴἰ ἀοθβ ποΐ δπιοιπί ἴθ ΤΠΟΥΘ 
1Π4ηὴ τοοὄ. ΤηθῈ ψοζὰ ἁρμάμαξα ἀεποίοβ ἃ [ουγ- ΠΟ ]Θα οαγγίασα, πϑεά 
ΕΧΟ] βίν ΕἸ ὈΥ οιηθη ἀηα οὨΙ]άγθη. [105 εηπϊναϊοπί ἴῃ 1 δίϊη 15 κα7- 
2 εγι{12|7221. 
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χιτῶνας φοινικίου:] ΤῊΪ5 ἰοττη οὗ {Π6 δά]βοίνε 15 τείαιηθα Ὀγ Κιίπεν 
αἴτεσ {πε ἴουγ ομϊεῦ Μ55 ἴῃ ρίαςθ οὗ φοινικοῦς. Ασοογάϊηρ ἴο Χεη. δε. 
1ας. ΧΙ. 3, ἴῃε. “βοαυ]εῖ ἐπηϊο Ὁ γὰ5 δἀορίθα ἔτοτα {π6 ππϊίουπὶ οὗ {π6 
ΘΡασίδῃ ΔΥΤΩΥ.- 

ἐκκεκαλυμμένας)] ΤΠΐβ τεδάϊησ 15 ργείεσγοα θγῪ Καμππει, ῬΟΡΡΟ δηᾶ 
1ῃς Ὀεβί εαϊίοτβ ἴο ἐκκεκαθαρμένας. Τί 4150 ΔΡΡΕΔΙΞ ἴῃ 8]] [Π6 θεβί μ85. 
ἼΠΕ τείεγεησε 15 πὸ ἀουθέ ἴο {πὶ “σαβεβ᾽ ΟΥ̓ σονεῖβ᾽ ΚΠΟΝῚ ἃ5 σάγματα, 
ἔλυτρα ἀπ θῆκαι, ΜΜΏ116 δοβασ (}᾽. Οὐ. 11. 21) 5ρΡ6αῖ5 οἵ πϑῖὴ 85 σεδέο- 
7247} ἐφρίηηε)ία. ΟἿ, Ατὶβίορῃ. “1ελαγ. 574 τίς Τ᾽οργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ 
σάγματος ; ΔΝ εἶδε Ξυσσεβίβ τὰς κνημῖδας ἐκκεκαθαρμένας καὶ τὰς ἀσπίδας 
ἐκκεκαλυμμένας, Ὀὰπΐ ἴΠ6 νοτά κνημῖδας 15 ΞΒα!ποϊεηΐ ψιςΠοὰΐ τΠ6 ῥατίϊ- 
ΟἿΡΙΘ δηα ἀδποίεβ ἴῃ 1561 {Παΐ {Π6 ἴσοορβ ὑγεσα σοιῃρ] βίο] Υ βαπίρραα. 

8 17. στήσας... πέμψας] 8:6 ποΐε οη ὑπολαβὼν 1ῃ 1. 1. 7. 
προβαλέσθαι τὰ ὅπλα] “ἴο Ῥγεβεπΐ ΔΥΠῚ5,᾽ ἃ βοιηαννῃαΐ ἸΠΟΟΙΠΊΤΠΟΠ 

56 οὗ {Π6 ρῇγαβε, ψῃΪοἢ 15 ΘΈΠΘΓΔΙΥ ΕΠΡΙογεα ἴῃ ταίθεγεποα ἴο {ΠῸ 
5Π 1614 αἴοηθ, 6. σ. ἴῃ ἵν. 2. 21, ΠΕΥα (Π6 ραγίϊοῖρ]8Ὲ προβεβλημένος 15 
πι564 ΔΌΞοΙ ἴεν, “ σονογησ ἔΠοπὰ οί ὙΠ Π15 5Π816]4.᾽ 

ἐσάλπιγξε)] στη. σαλπιγκτής, 845 ΜΙ ἐσήμηνε ἴῃ 1Π. 4. 4.- Τῆς 
ΟἸΆΙ55ΙΟΠ. 15 σΟΙΏΠΊΟΙ ἴῃ {Π6 οαϑε οὗ σοσίαϊη οἴποῖα]β (6. σ. κῆρυξ, Ὑμαμμα- 
τεύς, εἴς.), ΠοΞα ἀπίϊε5 γεσα 50 ψ1Ὲ]] τεσοσηϊβεα 85 ἴο θὲ βιισσεβίεα ἴῃ 
ΘΔ 0 ἢ οαβα ὈΥ {πε ΤΊ6͵γα τι58 οὗ {π6 νευῦ. 

προϊόντων] “45 ἴΠεῈῪ δαἀναποβα [βία δηά ἰαβίεσ.᾿ Ὅὴη6 Ῥτοόποιη 15 
οἴζεη ομτιεα, τγετα ἴῃς σοηίεχί ᾿σανεβ πο ἀοιθέ 85 ἴο {πΠῸ βιθ]εςΐ οἵ [Π6 
Ῥαγίοῖρ!6. ὍΠπε τϑουσγθησε οὗ [Π6 ρῆταβε ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἴῃ {πε [Ο]]ονησ 
βεοίίοη 5ηδνν [παΐ ἴῃ Ῥοΐῃ οᾶβε5 ἴΠ6 τείεγεηοα 15 ἴο {Π6 σαϊὴρ οἵ {πΠῈ 
Οτεεκβ. 

δ 18. τῶν δὲ βαρβάρων κιτ.λ.}1] Τα τασι]αγ σοπϑίπιοίίοη. νου] 
Πᾶνε Ῥεθη 85 [Ὁ] ονβ: φόβος δὲ πολὺς ἣν καὶ ἄλλοις τῶν βαρβάρων καὶ τῇ 
Κιλίσσῃ, ἴῃ σπαησα θεϊηρ τηδά6 ἴο σῖνε συβαΐθυ ργοιηΠῈη668 Δ Πα ΕἸ ΡΠ 8515 
ἴο {πε Ἰαίίευ οἰδιιβεβ οὗ {Π6 βεπίεποα. 

ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης] ἐκ τῆς ἁρμαμάξης, Ζειπα, γῆ 15 [Ὁ] οννεα ὈΥ 
ΚΌΠΟΥ ἀπα οἴπεῖβ. Βαΐ {ῃς σοη]θοΐαγα, 50 [ΔΓ δἃ5 1 οδῇ ψδίμπευ, 15 
ὈΠΒαρΡοτίεα ὈΥ ΔΠΥῪ τηδπυβοτῖρί δα! Πουϊεν, νυ Π116 της τεδάϊηρ οὗ {πε τεχῖ, 
τπουρ Βοιηθυγηδί 1655 υ]ΡΌΤΟΙΙΒ5 ᾿ῃ 56Π56, 15 ΟΡΘΠ ἴο ΠΟ Ροξϑῖρ!ςε ΟὈ]εοζίοη. 

τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος] δε τηϊρῃί Πᾶνα ἐχρθοίβα {Π6 δαα!οη 
Οὗ τῆς διίῖοϊα, 1. 6. τὴν τάξιν τὴν τοῦ στρατεύματος. Βαυΐ ἴῃ [Π15 δηά 
ΒΙΠΆΠΑΥ ῬΉγαβαβ {Π6 γὸ βαϑίαπίϊνεβ σαργοβεπί οη6 σοι] Πη64 1464, ἀπά 
4τα ἴῃ ἔδοϊ βααϊναϊθηΐ ἴο ἃ οοιηροιηά ψοσά. (Οἵ. ἀκμῇ τοῦ βίου, “11{ε᾿5 
ῬΥπηθ᾽ (11. 2. 20), ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου, “11{6᾿5 ἐπα ((Υγοῤ. Ν. 1. 13)» 
ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν “ἃ τηοππίδϊη-Ῥα55᾽ (1. 2. 25). 

τὸν ἐκ τῶν ᾿Ελ. εἰς τοὺς βαρ. “16 ραηῖς ᾿πηδιβεα ΌΥ [Π6 Οτβεὶςβ ᾿πίο 
{πε Ῥαγραγῖαπβ.᾽ ὙΠ ρῆγαβα ργεβεπίβ πὸ αἰ Π α] 165, θαΐ 15. σατη Υοιι5 
Δ πα ᾿ἱπεϊεσαηΐ ἴῃ ἔουμ, δηα ἜΧΟΙ 5 ΤΩΟΥΘΟΥΟΥ ἃ βοιηανπαΐ ᾿ὙΥΘΡΊΪΑΥ 156 
οὗ [Π6 Ργεροβίξοῃ εἰς. 

ὃξ το6-232. Οὐνγιες εογιίίγειεες ἀξ »παγεΐ σ ἤεογέμηι, αι ἐλδγιεδ 
ἐλγοιιοῖ, δγεαομέα αγια Οαῤῥαάοεία ἐο 7δαγια τοῖέλ ἐΐε οὐγετέ ὁ εγ δῖ) 
ἐηε 7 ργις γαηιρε {γιίο ΟἸδεῖα. Ἂς α 2γε[ιγείγανγγ, ἦε σοηας Εῤγαχα 
ἀονγεθ, ἐδεογέεαί ὧν ἤεγιο αγια α ὀοάν 97 ἑγοοῤ-, τυΐο, τεγε167 ἐλ 6 γ1αγι6 σα 
Φ΄μαγαῖ οΥ ἀογοιεγ, σιεςορα 171 εὐεεξζρι δγογεγιεσίς ὁγ ἐμγρῖηρ {1.2 2α55 οὔ ἐδέ 
ΟἸἰϊιείαγε Οαΐες. 
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εἰς Ἰκόνιον] ὙὙΠΕ ᾿αϑὲ οἰἵγ ἴῃ ΡΠ να, {πε σἰία οὗ [ἴῃς τηοάθτῃ Δῦ- 
γε. ΑἹ ἃ Ἰαΐεὺ ρευϊοά 1 νναβ ἱποογρογαίβα ψ τ Τυγοαοηΐα (Ρ]η. Δίαξ. 
ἈΠ. ν. 25) οἵ νΒΙ ἢ 1 Ῥεσατηα [Π6 σαρ 4]. 

8 2οθ. ἀποπέμπει] Πα Ρΐαςε οὗ ραγίίησ νγὰβ εἰΐπεύ Αγ ΒΒ" 7ΑΥ 
(πὸ “ ΒΙαοῖς ϑρυῖηρ᾽), οὐ, βῃρροβίῃσ Ουὐγὰβ ἴο Πᾶνα ἴαϊκθῃ ἃ βου ΠΕΥΪΥ͂ 
τοῦία, αἱ ἃ ροϊηΐϊ οδὴἹεᾶ Ζελμζία, ἴῃ τ[Π6 πεισῃ ουσΠοοα οὗ ψ ΠΙΟἢ ἀτὸ ἴῃ 6 
γυΐης οὗ Ζγεέγα πα 7)εγόδσ. ὙΠ6 αβδαη Πεγβα! ογοββεά ὈΥ ομα οἵ {π6 
νγεβίευη 5ρι5 οὗ ἴῃη6 Τδατιβ ἕο «ϑοΐζ οὐ Ζοηιβοϊοῥοίίς, ἀτιὰ ἴμαποα ἴο 
7Ζαγεισ. [Ιἰ ἰ5 Ῥγοθαῦ]θ, 85 (οΪομεὶ ΟΠΈβΠΟΥ βιισσεβῖβ, {παΐξ [Π6 ΤΕ] 
οὈ]εοΐ οὗ Εργαχα ἴῃ Ποὺ τηϊββϑίοηῃ ἴο Οὐ νγὰϑ ἴο ἀϊνετί Πῖηι ἔτοτῃ εηΐου- 
ἴῃ ΒΕΓ Βιιβθδη 5 [ου τ ΟΥΎ ὙΠῸ [βατεά ἔΠ6 θητηΥ οὗ Ατίαχουχεβ. 

πρὸς Δάναν] ὙὍὙΠα 5Ξαπὴηε ἂ5 7 γαῖα, οἵ νμΐοι ᾿Ἰπ4 664 {Π6 εχξ τηδῦ Β6 
ἃ σοτγιρίίοη. Αἰ Ῥξου]αγ ἰαϊςα οὗ ἰγσοι ]6α νγαῖθυ 85 επα}]εα Ἡ δυο. 
το ἰ4επεν [Πδ 5ἰἴθ τ ἢ {παῖ οἵ {Π6 τηοάδσῃ ας ἤὔσσαγ. ΤῊΘ ΟΕ νγὰ5 
οὗ βρεοῖαὶ ἱπυρογΐαποθ 85 σομητηδηαϊησ [Π6 ΔΡΡύΌδο ἴο {π6Ὸ ΟἸ]]οἴαῃ 
(αἴθ5. Δοοοταϊησ ἰο ϑίγταο, ἴἪἃ ναθ 4ἰδὸ Κπονγῃ ἂἃ5 “ησεόία αα 
Ζ72|7172. 

φοινικιστὴν βασίλειον] “ἃ ϑΥΘΑΥΟΥ οὗ {ΠῸ τογα] ραγρΙα.᾽ ὉΠ κάνδυς, 
ὙΠ ΙΟῊ 5 [Π6 βαθ]εοῖ οὗ {ΠῸ αἰ ϑίοη, νγαθ ὑσουη ΟἿΪΥ ὈΥ {Π6 Πὶσπεβί οἕῆ- 
οἷἶα]5. ἀηα νγαβ τεοεϊνεα ἔγοπὶ {Πς6 Κὶπρ 5 οὐ Παη4. ὙΠοβα οὗ {Π6 πεχέ 
ΟΥ̓ΕΥ σγεγα βία παραλουργεῖς, ἃ5 ΟὨΪΥῪ ἰδοϊησϑ οὗ ῬαγρΙ8 νγεσα δἰ]ονγεα 
ΟἿ {ΠΕῚΓ ΤΟ 65. 

τῶν ὑπάρχων] ΤΕ ἀσορυίίοβ οὗ ἃ βαΐγαρ, ἔοσ πο ΚΌΠΟΥ οοτη- 
ῬᾶΤΕΒ 1. 8. 5,Θ ΒΕΙΘ [Π6 πᾶπη8 ἴῃ “ααδϑίίοη 15 σίνεη ἰο Αὐίδειϑβ ἃ5 ἴΠ6 
τεργοϑεηΐαίϊνα οὗ Ογτιϑ. 

ξ. 21. ἡ δὲ εἰσβολὴ] ὙὍΠδ ρΡαβ85 οὔ πε ΟΠ]]οῖδη (ὐαΐεβ, τηθπίϊοπϑά ὈΥ 
Οὐ. 11. 4 ἃ5 ΟἸείας 2ογίας, απὰ ὈΥ Οἷς. αα Α“. ν. 2ο. 1 δ5 7272 
2νιαε, 15 τιον οδ]]εα Αγείαξ βησλαα. Τὶ 15 βαϊ4 Ὀγ (ο]. (Βεβῃθυ ἴο θὲ 
9π6 οὔ Πα Ἰοηρεβί ἀπά τηοβὲ αἸῆου]: ῥα 5565 ἴῃ {Π6 ὑγου]Ἱά, ἴο νΠοβα ἱπέευ- 
εϑίϊηρ ψγουῖς (1. 330 1) 1 τηπϑβῖ τείου {ΠῈ βιπάεπε ἴου ἃ ΠΠ] ἀδβουϊρίίοη οὗ 
1Π6 βοεπεῖυ. “ὙΠδ δοίπαὶ ραβ55,᾿ ἴο σποίβ {ΠπΠῸ νγοστάβ οἵ ΜῈ Αἰπβινοσίῃ, 
εἷθ [π5ὲ Ὀγοδαᾶ δποιρῆ, ἃ5. ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἀΕβου65 1ΐ, ἴοΥ ἃ σπατῖοί ἴο Ῥᾷ88, 
1 ἀιβεπουμηθογθά οἱ (Ὰ]|]|Θὴ σοοκβ... ΗΠ ΘΗ, Ργυεοϊρίίοιβ οἢ {5 ἴον υ ΠΡ ΟΠ 
ῬοΟΙΉ 5ἰ4δθς; οἡ {π6 βαμμϊξ οὗ οπα οἵ ν Πίσῃ τα {Πς σειηδὶηβ οὗ ἃ οαϑίϊθ 
ὙΠ τοὺπα ἴονγεῖβ, ἀπα ἃ ἰαὈ]εῖ, τυ βίο ποθ θοΥα δῇ ᾿πβουὶ ρίίοη, 15 
5111] ἴο θ6 ββεὲπ οἱ {Π6 ἴαςε οὗ ἃ Ἰοῦσα τηδββ οὗ ἀείδομεα τοοῖς {Παΐ 1165 ἴῃ 
της σναϊες.᾽ 

ἔμεινεν] ὙΠΟ Δ᾽Ππϑῖοη ἰο ϑυθηηθϑὶ θθίησ ΟὨΪΥ͂ Ρατεπίμείίοαὶ, {ΠῸ 
παιτγαῖϊνα ΠΟ Ταΐϊατηβ ἴο ΟΥΤα5. ννῆο 15 1Π6 πιαὶπ βαθ]εοῖ οὗ Π6 βεῆ- 
ἴεηςα. 

τὸ Μένωνος στράτευμα] Τη {Π6 πηα]ουν οὗ ἐῃς εἀϊίοπς ἔπεα ννοσᾶς. 
ἅγ6 τηδάε ἴο ργεοβάδβ ὅτε 85 Δῃ δῃς οἱ ραῖουυ δοοιβαῖνθ, ΤΟΥ ὑνΠΊΟἢ σοτα- 
Ρᾶτα ἴῃ 1,δἴη ΤΕΥ. “ γέ71. Ν. 9. 5. «δεῖ 7,16, 772 φηετες ο17)1. ραμαϊς, ἀπ ἴπ 
Οτεεῖκ ϑορῃ. 7γαεῖ. 736 ὦ μῆτερ, ὡς ἂν ἐκ τριῶν σ᾽ ἕν εἱλόμην, Ἢ μηκέτ᾽ 
εἶναι ζῶσαν ἢ σεσωσμένην ΓΛλλου κεκλῆσθαι μητέρ᾽, ἢ κιτ.λ. Ῥαυΐ, ἀ5 
ΚΌΒπεγ ροϊηϊβ οαΐ, [ΠΪ5. δἰτεγαίίοη ἴῃ {Π6 παΐαγαὶ οτάθσ οὗ [Π6 βεπέθεπος 
1ὰ5 θθβὴ τηδάδ ἴῃ [Π6 ργεβθηΐ οαβε ἀσαϊηβί [Π8 δαςῃοΥ ΕΥ̓͂ οὗ 411 {Π8 δα α- 
ἴῃ Μ88. 
ΤῈΣ τριήρεις ἤκουε] Τί [πε ἰοχέ οὗ {ῃ15 Ἰηνοϊνεα ράββασα θὲ δοσερίθα 

ἃ5 βεπυΐηθ, ἀπ ἰΐ 5 σαοίεα ἃ5 580 ῃ ὈΥ 1)6πι. ῬΠΑ]. ἴῃ ἢΪ5 ἰγθαίίβα περὶ 
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Ἕρμηνείας ὃ το8 Ῥ. 8ο, ἴξ σἂῃ ΟΠΪΥ 6 δχρίαϊηεα 85. ἃ τευ Κα 0 ]68 
Ἰπβίαποα οἵ ἰγα]θοίίΐοη. ὙΤηδ6 τασ]αΥ ΟΥ̓ΕΥ οὗ ἴη6 ψογάβς ὑοῦ μανα 
Ῥεδη δ5 ἰο]ονγβ : ὅτι ἤκουε Ταμὼν ἔχοντα τριήρεις τὰς Λακεδαιμονίων καὶ 
αὐτοῦ Κύρου περιπλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας εἰς Κιλικίαν. Τῆς αἰτογηδίνα 
ΧΡ απαίίοη, δοοοσγάϊησ ἴο ὑνῃϊοῃ {π6 ψνοτάς Ταμὼν ἔχοντα τα Ῥδτβη- 
{πειῖςαὶ, ἀερεπάϊησ ἴῃ σοπηπιοη τν ἢ τριήρεις ΟΝ [Π6 νγεγῸ ἤκουε, ρταβθηΐβ 
511] στεαΐευ αἰ] σα] 165. ΔΝ εἰβῖςα ἀπα ΘοΠπϑιθσ, ποι βία παϊησ {ΠῈ 
ενϊάθποα οἵ {π6 Μ585,. τεσαγὰ [Π6 σοποπάϊησ Ρογίίοη οὗ [Π6 βεπίθησα, 
ΠΟΙΏΤΠ ΠΟΙ 1 [ῃΠ6 ποτὰ Ταμών, ἃ5 ἃ τεῦ ᾿πἰευροϊαίίοη. ὍΤῆα σοη- 
5 γα ΙΙΟη 15 Το πάσα δα ἘἸΟπ4}}ν αννκυνασγα Ὀγ {ΠπΠ6 ρύεβεηοα οὗ {Π6 τνοσά 
ὅτι ἴῃ ὈοΐΠ οἰαιιθεβ θὰΐ ΜῈ ἃ αἰεγεηΐ βεηβα: “ΠΕ η ΠΕ ἰουπά {Πδξ 
Μεπο᾿ 5 ἰγοορϑ σγεσα δἰγοαάν ἴῃ (Ποῖα, ἀη4 ὀεσαζέσο Π6 ννα5 Ἰηἰουτηθα᾽ εἴς. 

ταμὼν] Α παῖϊνε οἵ Μεμρηϊβ ἴῃ Εσγρί, ΠΟ Πα Πε]ὰ ἃ σοπηιηαπά 
ὉΠΩ͂ΘΥ ΤΊΒΒΑΡΠΕΓΠῈ5. ἴῃ Τοηΐϊα (οἴ. Τ ΠΟ. ΝΊΠ. 31. 87). Ηδ νγαβ αἴϊεγ- 
πγαγαβ ρας ἴο ἀδαῖῃ ὈγΥ Ῥϑβαγημτηϊτ]οπ5. ὙΤΠ6 ργθβεποα οὗ {Π6 ϑραγίαῃ 
ἤδεὶ οἡ [Πϊξ οσοαϑίοη ΠῸ ΟΣ ἴῃς σοΟΠηπηαπΠα οὐ ϑ8ηλῖι5 15 Θχρ]αϊηδα ἴῃ 
ἘΡΥΣΙς τῖτὶ τῷ 2. 

8. 22. δ᾽ οὖν] 8:6 ποίβ ΟΠ 1. 2. [2. ΕῸΓ {πε βριπεὲ ἐπίῤῥυτο»,, εἴ. 
Ουτί. 111. 4. 6, ίαγεηξίοηε οἴτς εγεδγῖς αἰ δέϊγισιεογ δ γίνϊς. ῊΘ τίνευβ 
1η 4ιδβίίοη ἀγα ἴΠ6 ἤραγμς, Ογαγες ἀπ νγαγις. ὍΤΒΙ5 αἰβίσιοϊ, νυ] ἢ 
15 ποὺν οα]]δα {πε Ρ]αίη οἵ “ἀἰαγεα, 511}} ργββεηΐβ δοσογάϊπσ ἴο Αἰηβυγοσίῃ 
π6 βαπθ ομαγδοίογιβιϊοβ, “στονίησ βαβαηθ, Ρϑηϊο, τ]]]αῖ, ἡ πεαΐ ἀπά 
ῬΑ ΪΘΥ 45 ἴῃ {πε οἱάδη {Ἰπη6.᾽ 

ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν] (. (ατί. 11. 4. 6. ὙΠ ρῥ]αίη 15 ἴῃ ἴδοΐ 
Επο]οβεα Όγ 7ϑέγης ἰο ἴΠ6 νγεϑὲ ἀπ ποῖ, “γιατ ἴο {Π6 βαβί, ἀπά 
Αἰ λοσις ἴο ἴῃ6 βουίῃ. 

δξ. 223-25. 7716 Ογεοῖξς αγγίωε αὐ 77.515, αγιαἴ φ{μγα6 7, ἐΐδ εἷξν 172 
γεία ζαΐτογε 707 ἐδε ἰσδδες σηδίαϊγεα ὧν ἤζεσιο 17ι ἐδε 2655. 

ἦσαν τὰ...βασιίλεια] ὍΤΠε σοπβίγιοίίοη 15 ἃ ἰανουσιθ πα ἢ Χοπο- 
Ῥῇομ, ἀπά 15 ειηρουθα θη ταΐογεποα 15 τηδ68 ἴο ἃ ἰοΐδ] νυ] ἢ 15 σοτη- 
Ῥοξεά οἵ βενεσαὶ αἰβίϊηοϊ ρατίβ. ὙΠ ἴπ 1. 4. 10 1ἴ 15 πιβεα ἀραΐῃ οὗ ἃ 
Ῥαΐαςβ, ἴῃ 1. 5.1 οἵ ἃ οο]]εοίίοη οὗ νατίοιι5 Κι η45. οἵ ρ]απίβ, δπα [ῃ 1. 
ἤ. τῇ οὗ α τηυπίπαε οὐ αἰβεγεπί ΓοοίρυιηῖβΒ. [1 οογίαϊη οἴμαυ Ραββαραβ 
(6. δ. 1. 1. 13, ΙΡ΄. 2. 259 Δη4 Ταῖς. τν. 88) [ῃ6 Ῥ]αγαὶ νγου]α βεεπὶ ἴο 
Ῥε υϑεᾶ ουέ οὗ τεραγὰ ἴο {ΠῈ6 »ρηξα)71271.0 ταῖῃυ ἴπαπ [Π6 ρεϑαῖεγ οἵ {Π6 
5 Ὀπιαπίϊνα. 

εὖρο5}] ΤὍΠα δοοιιβαίϊνε οἵ πεασεσ ἀθἤηιτομ, Π|κ6 ὄνομα ὙΠΙΟΠ Ῥτθ- 
ςσϑᾶδϑ ᾿, ΤΙ [Π6 βεηΐθποθ νυ ἢ (0]]1ονν5, ἐξέλιπον... εἰς χωρίον 15 ἃ σοη- 
ἀξηββα δχργθββίοῃ ἴοσ ἐκλιπόντες ἔφυγον εἰς χωρίον. ΟὔΞεΥνε {Παΐ {Π6 
1άδα οὗ τηοζίοῃ 15 5111] οοπεϊπιιϑα ἴῃ (Π6 νγοτ5 ἐπὶ τὰ ὄρη ; εἶξε {π6 σεηῖ- 
{ἔνε οὐ ἀαίϊνε σοι] Ππανα θθθη (Π6 σαϑ8 εηρίουεα. ΤὍΠηε [αβίμεββ ἴο 
ΜΡ ΉΙΟΙ ἴΠ6 ᾿πΠαιίαηΐ5 Πεα μας θεεη ἸΔἀδπίῆοα, Ὀαΐ ποῖ νυ] Δ ΠΥ (εΓ- 
ἰαἰπίγ, ἃ5 ἴῃ6 Οσζίς ὁ Δηίηεγμα οὐ ἴῃς δα]ασεπί Π1115. 

8 24. οἱ παρὰ τὴν θάλατταν] ὍΤῆδ δοοσιιβαῖϊνε οὗ εχίοηβίοη, ἴογ 
ΜΏΪΟΝ βεα ποΐθ οπ 1Ρ. 3. 1. οδοίΐ, [ῃΠ6 τηοάθσῃ 27)72: οἰ], νγὰβ5 ἃ ἀσεεκ 
ΠΟΙοηΥυ, ἴπ6 ᾿πῃδ ἑαπίβ οὗ νυ] ἢ τγου α σοηβθηθητΠΥ θ6 βαΐθ. [ἴ νγὰ5 
βἰἐπαϊε ΠΘαΥ ἴπ6 τποπῖῃ οὗ {Π6 τῖνευ Ζαηεέσ. ὙΠ6 ΟΥ̓ οὗ 7552 ΟΥ̓́ τς 
15 ἀεββου θεά ἴπ 1. 4.1. [{ γγχὰβ βἰίπαῖϊε ου {πὸ βεα-οοαβί δ {πεῈὶ οἱ εχ 
οχίγετητυ οὗ ΟἸΠ]]οΐδ. 

δ. 25. πέντε ἡμέραι] Τῇε ἀαίϊνε 15 {Π8 518] οαϑα ἴῃ {π15 σοη- 

ΧΕΝ. 21 
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ποχίοῃ, ἱπουρ ἢ οἡ ἔο οσοσαβίοηβ (441ππαὖ. 1. 7. 12 ἀπα Τἤῖο. 1. 105) γγὲ 
Βηπά {πε δοοιβαίϊνθ. Ἐὸὺτ τῶν εἰς τὸ πεδίον, “ἴΠαΐ γεδοῃ ἀονγηνγατά ἕο 
{ῃ6 Ρ]αΐη,᾽ Ἀεῖβκα βυσσεβίβ τῇ εἰς τὸ πεδίον, ἃ πε θα 1655 αἰζθγαίίοη, α5 [Π8 
τλβηῖοη οὗ {Π6 τπουηΐδ!η5 ᾿ΠῚΡ 1165 ὈΥ σοηβθπθποα {Π6 Ρᾶ85. 

ἑκατὸν ὁπλῖται) 1. 6., ἴπ 411 ρῬτοθα ΠΠγ, οπα Πα] {πὸ σοιηρ] πηθηΐ οὗ 
1π6 ὑννο λόχοι, ἃ 1055 ΔΙΏΡΙΥ βα!ποϊθηΐ ἴο δεν [Π6 πιδαὲ οὗ ἴπ6Ὸὸ Ρῥῇγαβθ 
λόχοι ἀπώλοντο. Ἰπ ἴΠ6 ἰουτηευ Ρογίίοη οὗ {π6 βεπίθμοθα γα ἤᾶνα 8Π 
ΘΧΔΙΊΡΙα οἵ καὶ οὐ [Ο]]ονγεα Ὀγ οὐδέ. Αοοογαϊησ ἴο ΚΠΠοσ, {Π6 ἐΟΥΠΊΘΥ 
15. υϑεα δϊευ ἃ 2ορζέοο βἰαςεμηθηΐ, [Π6 Ἰαϊίθυ δου ἃ φεραζίσε; 8. 5. ἴπ 
1. 4. 7 καὶ οὐ 15 1ἴΠ6 ουτηα]α ΕΠ ρΡ]ουΕα : ἀπιόντας εἰς τὴν Ελλάδα πάλιν, 
καὶ οὐ πρὸς βασιλέα. 

ξ88 2τ6---επ. Οὐὐγῆς λας (τι τγιέογυΐστυ τοῦ «δ γεγιγιεδῖς τυλίολ γέρε 1721 
ἐἦε ἐχελαγιρε ο7 7) 1εγιαἱν οἡ7ῆς αγιαἰ 2γογιῖδες. 

τήν τε πόλιν τοὺς Ταρσοὺ.] ἸΤαρσούς, τὴν πόλιν νχοι]α Ὀ6 {πΠ6 παίασαὶ 
οὐδε οἵ {η6 ψογάς, θαΐ [ῃ6 οἤδησα 15 τηδάθ Ὀξοδιῖιβα ἃ αἰστθββίοη Πδ5 
Ἰπίθυνεπεα βδἰποα {Π6 ἰαϑί τηθηίοη οὐ (Π6 οἰ(γ : “ΠΕ ΥῪ ΡΙαμαεγεα {πῸ 
ἴονγῃ, Ταΐβαβ 1 τηθδη.ἢ 

εἰς χεῖρας ἐλθεῖν] “ἴο Πανε δὴ Ἰηΐουνίθνν τυ ,᾽ ἃ πιοβί ππτιϑι8] 56 η56 
οὗ [ῃ6 τννοσάβ, νυ] ο ἢ ἀΥῸ σΈΠΟΥΑΠ]Υ οἸηρ] γε, ἃ5 ἴῃ ν΄. 7. 15, ἴο ἀεποῖθ 
ἃ παῃα ἴο παπᾶ ἤρῃΐ, νυ [ἢ ὙνΠΙΟἢ σοι ραγα {Π6 σοΥσοβροη!ηρ Ρἤγαβα ἐκ 
χειρός (ΞΟΡΗ. “21. Δ7. πὰ ““παό. ν. 4. 25). 

πίστεις ἔλαβε] δ'ῆχε τητβί βιρρΙυ Συέννεσις, ηο, πον Πβίαπάϊησ 
1Π6 ᾿πηἰγοάποίίοη οὗ γυνή, 15 [Π6 πηαϊη ΠΟΠλΪπαῖϊνα οὗ ἴῃ βεηΐεποα. 

8 27. μηκέτι ἀφαρπάζεσθαι) Τἢδ ᾿ἱπδηϊξῖνα ἀαρεπ5 οἡ ἔδωκε, Δπα 
ἰαἶκο5 {π6 Ῥίαςα οἵ δὴ δααιϊομαὶ βαρβίαμίινα. Τὶ 15 οὗ οουῦβα ἃ βίσιος 
Ραββῖνθ, ενϑὴ βιρροβίηρ {Π6 οσάδυ οὗ [ΠῈ6Ὸ νγογάβ ἴο Ὀ6 δ5 (ο!]οννβ : “παῖ 
1Π6 Ἰεϊηρσ 5ῃου]4 ποῖ 6 ρ]πάδγθα 1ῃ [Π6 πιαΐζου οὗ ὨΪβ ἐευτιουγ. ἡ Οομ- 
Ρατίησ Ονγοῤ. ΝΠ. 2. ὃ, Μδοιηῖομδθὶ οΡβεῦνοβ ἴῃ σοηηθχίοη Ί ἢ {Π6 586 
Ῥτδβεηΐβ {μπαὶ Ογσαβ Παα ΔἸγθααυ Ὀεσαη ἴο Ἔχϑγοῖβα {Π8 ρχθσοραίίνεϑ οὗ ἃ 
Κίηρ. 

ΠΑΝ ταν οοο σπό, οἱ Κίλικες. 

ΓΟΗΑΡΤΕΙ Π|. 

ξϑ α, 2. 71 ἕγουῤ« σμεεεί ἐλε οὔγεεί ογ ἐλοῖν" γεἰδοίον, 724] 172. Π07156- 
φιξες γοζεδς ἐο αὐσαγεθ. ΟἸεαγεοΐπς, ὧς ἐς ὁμαρανοιγ ἐο φοηε βοΐ ἐ67)2) 
ἧς γομρλῖν λαραϊοά. - 

τοῦ πρόσω] “τε[αξεᾶ ἴο σὸ ἃ 5ίβρ τίποτ. ὍΤῊΘ σϑηϊεῖνα 15 ἃ ρατῇ- 
ἔἶνε οπθ, “Δ Υ Ῥοσχτίοῃ οὔ {πε τοδά ἰῃδὲ Ιαγ Ῥεγοπά. 

ἐβιάξετο] ΟΡβεῦνε {Π6 ἴβηβε : “νγᾶβ [ῸΥ πιβίπρ' σοτα ρα ]βῖοη.᾽ Μτ ΤΑΥΪΟΥ 
ποίϊοος [ἴῃ6 ἔποϊ αβ σμαγαοίθυβεῖο οὗ {πῸ ἀἰβροβιτοη οἵ (]βασοπιιβ. 

8.2. τὸ μὴ καταπετρωθῆναι)] Οπε οἵ [ῃ6 Ῥεβὲ μΜ55 ρῖνεβ τοῦ μὴ 
καταπετρωθῆναι, νΥἈΪΟΝ ἰ5 τε]οοϊοα θγ Κ ΠπεΥ ἀπα Κυϊσευ ου {Π6 στουπά 
ἐμαὶ [ῃ6 εβί οἱαβθῖοαὶ δαϊπουιτῖοβ ἄο ποῖ σουμηθῖπα ἐκφυγεῖν ΜΙ ἴΠ6 
σϑηϊῆνο. Ια τηδὺ Γαυῖπου βυσσοβὲ ἐπαΐ, 1Ε [Π6 σοπδίγαοιϊοη ὑγεσα Ροβ- 
5106, [ῃ6 ρύδβεποα οἵ ἔπ ποραΐϊϊνα νου] ἴῃ ἐπαΐ σαβα θ6 ἱποαρδῦ]α οὗ 
ἄείβηοθ. Βερίπηοιβ 5που]α ποίϊος ἔπε ἱπίτοάαοιίοη οὗ [πΠ6 περαΐῖνα ἴῃ 
(Πῖ5. δηᾷᾶ βηηαν Ρἤταβοβ, ΨΒΪΟΙ 5 εἰμ (1) σεωκηαα,έ, ἀτιὰ δἀᾶεβά 
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τ ΘΥΕΪῪ [ῸΥ {Π6 βαΐζθ οὗ δα! ΠΟ Π6] επὰρ ἢ βἰβ, ΟσΥὁ (2) ἀπα πόσα ῬΥΟΡΘΌΪΥ, 
ἐῤεχερείεα, “ ἐβδεαρεά, σο ἐλαέ .ε αζα' γιοΐ αἴϊδ.᾽ 

ὅτι οὐ δυνήσεται] ὅτι οὐ δυνήσοιτο νγοι]α Ῥ [Π6 τϑσα]αΥ σοπβίγαοιίοη, 
δαῖ [Π6 βεπίθποθ Ῥᾷ8565 ἰηΐο {Π6 αἰτγθοῖ παυσαίϊοη, ὙΠ (Π6 ΟὈ]εοί Ρῥτο- 
ὈδΌΪν οὗ αἀαϊηρ τϑα]ἶν ἴο [Π6 σοποθρίϊοῃ. 

ἐκκλησίαν) ὍΤΠδ τοίδεγεηοα οὗ 81] ᾿πηρογίαπέ σιθϑιϊοηβ ἕο 8 Ἀ5ΞΘΤΊὈΪῪ 
οὗ 1[Π6 βοϊἴθυβ, ὈΥ͂ ὑνΠοπὴ {ΠΕΥ̓ ὑγεσα ἀἰβουββεα ἀπα νοϊβα προῃ ψ] ἢ 41] 
τΠ6 ἰογτηδ 65 οὗ {πῸ παίίοπαὶ ἐκκλησία, 15. οπε οὗ [6 τηοϑί στε] Ὁ] 6 
ξαΐαγϑϑ ἴῃ {Π6 Πἰβίουυ οἵ [η6 Εχρβαϊτίομ, ἀεποίϊηρ ἃ5 1ξ 4065 {Π6 βίγσοησ 
ἀενοίίοη οἵ [Π15 οἰ ΕἸΖΘ ἢ-ΔΥΤῚΥ ἴο {ΠΕῚ} οἶν}} ἀπα ΡΟ] 04] ἐγαα!τοη5. ΑἹ 
ἴῃς βαῖὴηθ {ἰπη6 1 νγᾶβ οἰ θαυ]Υ δη ᾿πηρογίαηξ ᾿ηβίσασμηθηΐ ἴῃ [ῃη6 Παηαϑ οὗ 
1Π6 οἴ οΕΥ 5 [οΥ {ΠῸ τηδὶπίθπαηοα οὗ {Π6 1] δας που, ννῆο (ἴο πᾶσα ΠΌΤ 
16 σΠαγδοίεσ οἵ {Π6 5ρεβοῆεδβ ἀπᾶ {Π6 δὐριτηθηίβ εηρ] ον α) δηϊοχίαϊηβά 
ΠΟ ΨΕΙΥ͂ ΠΙσἢ ορ᾿ πίοη οὗ {Π6 1ης6]Πσθῆςε οἵ {Πεὶγ δααΐθηςα. 

88 2-τ- }. 7162 «ἠεεελ οΓ Οἰεαγεις. 
τοῖς παροῦσι πράγμασι] ΤῊΪϊΒ5 ἀδε οἵ {πΠ6Ὸ ἀαίίνο αἴΐζεσ χαλεπῶς φέρειν, 

τ ΠΟ ἢ (Π6 ἀοοιιβαίίνα 15 ἔΠ6 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ σΟηβίγ οί ΟΠ, 15 ΔΡΡΔΥΈ ΠΥ 
σοηῆπηαά ἴο Χεπορῆοπ. [1π ζζεῖϊ. 111. 4.9. χα πᾶνε ἃποίπευ Θχδηρῖθ, 
βαρέως φέρειν τῇ ἀθυμίᾳ. Τί τηᾶγ Ὀε ἰταςεα ἴῃ 411] ργόθα ΠΥ το (Π6 
ΟΠ ββίοη οὗ [Π6 ρυβροβιοη, ἃ5 χαλεπῶς φέρειν ἐπί τινι 15. ἃ ΠΟΠΒ ΓΠΟΊΙΟΏ. 
τεοορτιϑεα Ὧν 1) ΕΠΊΟβίΠ 6 Π65 ἀπα {Π6 Ῥεβί δας ΠΟΥ 165. 

καθηδυπάθησα] “ἩΔῪ 1 ἀἸ4 ποί ενβη ᾿ἱπάυ]σα πιυ561 ἴῃ 1416 Ἰαχατγ. 
Καθηδυπαθεῖν, 11|κ6 50 ΤηΔ }Υ νου Ὁ5. ΠΟ 8τα Τοππα 1 {πῸ “4παῤαοῖς (ε. σ. 
καταβλακεύειν, καταδειλιᾶν), νγου]α 56 6ΠῚ ἴο ἤανα Ὀβδη βιισσεβίβα ὈΥ (ῃ68 
Ροδίϊο σοι ροῦηα 5 ὙΠ ]Οἢ ἃΓ6 ἃ ΠΥ] οα [δαΐαγα ἴῃ {Π6 ἰαησιαρε οἵ Ρ]αΐο. 
Τὸ 15 1πἰγαηβιίνα ἴῃ ἴοΥΠΊ, Δ ηα ΔΡΡΔΥΘΠΕΠΥ 4150 1ἢ 56 η56, [ΟΥ̓ 1 οδῇ 566 ΠῸ 
στουηαβ ἴου {ΠῸ βιρροβιί(ίοη {Παΐ 15 ἔογοα 15. αἰϊοσβα Ὀγ {πῸ6 δααιῖοπ οὗ 
κατά. Οἱ {Π86 σοπίγασυ, {ΠπΠ6 Ρυβροβίξοη οσουτβ γαρθαίθα ]Υ ἴῃ ϑἰ τη ]αῦ 
ΠΟΙ ΡΟυΠ5 6 (Π6 Τοίδγθηοα 15 ἰο δῇ δ272 ΟΥ̓Ζ7271γ1ο1:5 ἀοίϊου. ΟἿ- 
56Ύν 6 {Π6 εογεέϊγετέεαῖ 27γόοεε55 ννΥ ΠΙΟἢ 15 ϑιιρσεβίθα Ὀγ ἴΠ6 σπαηρα ἴτοη καθη- 
δυπάθησα ἴο ἴπ6 ᾿πηρετίεοϊ ἐδαπάνων, ἀπα [Π6 δα ΠΑ Πγ βίγοηρ σοπίγαβε 
Ῥείνψεεη ἐπολέμησα ἀῃα ἐτιμωρούμην «αἱ ἴῃ. σοτηπιοποειηεηΐ οὗ {Π6 [0]- 
Ἰοντηρ βεοϊίοῃ. 

8. 4. ἐτιμωρούμην] ΚΌΠΟΥ 6415 αἰίθπίϊοη ἕο {π6 οὐπϊϑβίοη οὗ {πε 
ΟὈ]εοῖ. ΤΙῃ [πΠ6 ργεβθηξ οαβα Πουγαναυῦ ἴζ 15 ταί ΥΓ ἰγδηβροβεα [Π8ῃ 
οτμϊε4, 5 [Π6 παΐασαὶ ογάθυ οὗ {Π6 βεπίθησε σγουἹα ἤανα θΕΘβῇ 45 [Ὁ]ονν5: 
ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν αὐτοὺς ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου ἐξελαύνων. 

8 5. ἀνάγκη δὴ] ΟἾΪΥ οπε οἵ 1Πε ἤνε Ἰεαάϊησ μΜ85 Πα5 ργεβεσνϑᾶ 
{Π6 ἔσθ τεδάϊησ, [η6 οἴπειβ σίνε ἀνάγκη δέ, νγ1]Ο ἢ 15 ΟἸΘΑΥΥ ᾿ἰπάείθη- 
51016, δβ ἴῃε αροάοβὶβ ἴῃ {Παΐ σαβ8 σοι] ΟΠ]Υ σΟΠΤη 6 ΠΟ 6 1 (Π6 γοσγάϑ5 
εἰ μὲν δὴ κιτ. Ὰ. γγΠογα 1 νου] θα Δ] οσϑίπευ ουέ οἵ ρ]αςβ. 

ὃ 6, καὶ πατρίδα καὶ φίλου] ΑἸ ενϊάςηϊ ταμλἸ ἴβοθηςοα οὗ Ἐ ΟΠΊΕΥ. 
οἰ ΨῈΣ 420, 

Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
δὲ κασίγνητος, 

το Βουποτηδηη {γί ΠοΥ 1ΠΠπιϑίγαΐοϑ ἔτοστη Ἐπ ͵. Ζ7ες. 284, 

ἠδ᾽ ἀντὶ πολλῶν ἐστί μοι παραψυχή, 
πόλις, τιθήνη, βάκτρον, ἡγεμὼν ὁδοῦ. 

ἂν οἵμαι εἶναι] ὙὉὍΠα οοπάϊτοηβ νυ ἢ ἀγα ἱπιρ] 16 Ὀγ ἔπε ῥρσέβεπος οἵ 

Πα. -Ὁ 



418 ἜΧΕ ΖΘ. ΟΥ̓Χ: [1 ἀπὸ 

ἂν αΥἴὰ βισσεςκίθδα ἴῃ [ῃς ἢγϑβί οαιιβο ὈΥ σὺν ὑμῖν (“ Ρτονϊ 464 1 ἀπ ΞὰΡ- 
Ῥοτιβα Ργ γοι᾽), ἀπά τη {Π6 ββεοοπα Ὀν ἔρημος ὧν (“1 1 ἀπὶ ἀδθϑεσίθα ὈΥ 
γοιι). ,ΑΑ5 τοραγήϑ {π6 γβρϑίϊτιοη οἵ ἂν ἴῃ [Π6 βατηβ βεπίθηςβ, ᾿ξ τηαῦ 6 
ποίϊοϑα {παῖ 1 ν}}}] σθηθγα!ν θῈ ΡΙασαα δα ]Ὺ ἴο βίατηρ {πῸ σμαγαςίου οὗ 
1Π6 βθηΐθηοθ ὙΠῸ 15 ἴο [0]]ονν, ἀπα 1{ νν}}] ἀρ δΥὺ ἀραΐϊῃ ἴῃ 81] ργοθὰ- 
ΠΠ1ν νι [6 διηρΠαίίς. ννοσα (6. σ. ϑν ἢ [Π6 περαίνεβ ἴῃ [Π6 ᾿γαβαηΐ 
ἰπδία ποθ), ἀπ ἀραὶῃ Ρευπαρ5 ἢ [Π6 τηδὶη νου ἰονναγάβ {Π6 οἱοβα οἵ 
1π6 βεῃΐθεποθ. ἘῸΪ ἃ 51:11 οΟ]]οσαίϊοι οἵ, Οεα. 7γ}27,. 1227; 

οἶμαι γὰρ οὔτ᾽ ἂν Ἴστρον οὔτε Φᾶσιν ἂν 
νίψαι καθαρμῷ τήνδε τὴν στέγην. 

ἀλεξήσασθαι] ἀλέξασθαι, [Ππ6 τη] αν οὗ {πε εἀϊίοτβ ᾿ποϊπαϊησ Ν ο1]- 
Ῥγεομς. Μτε ΤΆν]οΥ ρῥυϊηίβ ἀλέξασθαι ἴῃ 5. ἰαχί, γ᾽ Π1ο], ἴο πᾶσα {το ΠῚ 
[π6 ποίβ οὐ {πθ ραββαρε, 15. ἃ Ῥυϊηΐευβ ΕΥΤΟΥ ἴου ἀλεξήσασθαι. ΤΠ6 
Ἰδαίου τεαάίησ 15 δοοθρίβα Ὀγ ΚΠΠΕΥ απ Βουπουηδηη οἡ {Π6 δας ΠΟΥ - 
οὗἉ 411 [πε ομϊοῖ Μ85 δ5 ἃ ΗΠ οπηθυῖο [ΟΥπῚ οὗ [Π|Π δουῖδέ. Τῃ οἴ ΠΕ ῬαβϑαρῈ5 
οὗ [η8 “παῤασῖς νγα πανα {πΠ6 σουγθβροηαίϊηρ ἔουτηβ5 οὗ {Π6 ρῥγεβεηΐ, 68. οὶ 
ἀλεξόμεθα (Ν1Ι. 7. 3), ἀλέξησθε (Ν11. 3. 44) Δηά ἀλεξόμενος (1. 9. 11). 

ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος] “ἴῃ [1] Ῥαιβιιαβϑίοη {Ππᾶΐ 1 51|8}1 [Ο]]ονγ γοι.᾽ 
Οομβαϊὶ ποία ου ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι ἴῃ 1. 1. 11. 

δ. 7, 8. 722 ςοἰίϊεγς ἐχῤγεέδς ἐλεῖγ αῤῥγοναί ἐξ ζργεογαάγιεθ 97 ἐδὲ 
7ιεέ ἐλαέ Οἰλαγεληις ἐς ἀσίϊγεο᾽ 171. ἐλ 1γιεγεείς ο7 Ογγηδ. 

παρὰ βασιλέα] “ἴο {π6 Κίηρσ.᾽ ὙΠ νασιθ δηα ᾿πάἀεπηϊία ῥτεροβὶ- 
του 15. ῬΌΤΡΟΒΟΙΥ δ ρου α ἴῃ ΡῥΙαοθ οὗ ἐπὶ νυ ῃῖοῃ νοῦ] Πᾶνα ᾿πιρ]164 
αἰγθοῖ Ποβογν. 

ὃ 8. καταστησομένων] “ἴῃ [Π6 ἀϑϑαγαηοα {παΐ {πἰησθ που] τίρῃς 
{Ποτηβεῖν 65.᾿ 

δ οττι2ῶ. 7674 σεγογιαῖ αὐἴαΐγεῖς οὕ (Ἰεαγελιιδ. 
τὰ μὲν δὴ Κύρου κιτ.λ.1] ὙὍὙΠΕ τηδίουϊοαὶ ρσθῖπάβ ἢ νος ἢ {Π6 

ΞΡΘΘΟΙ ΟΡΘῊΒ 15 ἃ οἴενευ ἀθνίοα ἴου βυσσοβίηρ ἱποϊά θην ἃ ἕαοϊ νυ πίοῃ 
[Π6 5Ρθαϊζεὺ β5ῃγ ηκ5 ἔτοηὴ βίη [ἢ ΟἸΘΑΥΟΥ ἰΘΥΠῚ5; οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν 
μισθοδότης. - 

δ το. τὸ μὲν μέγιστον] “ΤΠ ΘΗ͂ν ΠῚ ἃ 5θη56 οὗ 5Βῃατηβ.᾽ ὍὙΠα ρἤγαβθ 
τὸ μέγιστον, νΥ}Π]ο ἢ 15 Θααϊνα θη ἴῃ {Π 656 οα565 ἴο δ' μέγιστόν ἐστι, 15 ἴῃ 
ΔΡΡοβιίίοῃ νἹΠ {Π6 βαπίθησθ ἡ] ΓΟ] ]ονν5. 

8 11. ἐκ τούτων] “ἀπάρὺ {πΠ6 οἰτοπηηβίαηοοβ.᾽ [Ι͂ἢ {π6 [Ὁ] ον ηρσ 
βαπίθποθ {ΠῸ δα δ] αποῖνε μένωμεν, ἡ ΠΪΟἢ 15 βιρροτυίθα Ὀγ ἴπ6 δυῖῃουν 
οἵ 411 [π6 μ585, μα Ῥβϑη δι ςγαυν ἀἸβρΙασβα Ὀγ Βαιζίπηαππ ἴῃ ἔα νουγ οὗ 
μενοῦμεν “ἱτἢ {πὸ οὈ]εοΐ οὗ γηακίησ [Π6 σοηδίσποϊοη. οἵ [Π6 οἰδιιϑθβ πη]- 
ἴοτπι. [πὶ ἃ [ουπιὸῦ ποίθ (1. 1. 4) 1 πανα ροϊηϊθα οαξ {πΠ6 αἸβεϊποίϊοη 
Ῥϑίνθθη {ΠῸ πα ]ϊοαίίνα ἀπ {Π6 βα]πποίῖνα ὙΠ Ὲη τιϑϑα 1ῃ {Π|5 σοηπδχίοη, 
ΠΟΥ͂ 5 ἵππου {πὸ 5]Π]σῃτοβε οδ]βοίϊοι ἴο {πεῖν σοτη ἱπαίϊϊοη ἴῃ {Π6 Ῥγθβθπΐ 
ἰπβίαποθ. (ὐοιηραΐα ἃ β τ] Υ Ῥαβθαρα ἴῃ 11. 2. το, ἐπιμελομένην... ὅπως 
ὑγιαίνῃς τε καὶ ὅπως τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσῃ, Δ ΔΠΟΙΠΘΥ ἴῃ 
11. 4. 2, ἼΠΕΥΕ ΠΟΥΘνΘΥ ποῖ 15 5οη16 δἰ σῃς ἀοιθὲ 45 ἴο {π6 σεηαΐηβ 
γτοδαϊπρ: τοὺς πολλοὺς οὔτε ὅπως κτήσονται φροντίζοντας, οὔτε ὅπως οἱ 
ὄντες ἑαυτοῖς σώζωνται. 

8 12. ἐχθρὸς...πολέμιο5] Απ' ΘΧΟΟΙ]απὲ Ἐχαπῖρὶθ οὗ {π6 αἰβιϊποίίοῃ 
ὙΥΉΪΟΉ τηδτῖς5 {Π6 πι56 οὗ [Π656 ἴννο δα]θοίϊνεβ, ἀπα ὙΠΟ ἸΚΤΊΙΡΘΥ Γαυτ ΠΥ 
1Παβέγαῖεβ ὈΥ ἴπ6 ΦὉΠονηρ Ράββασα οὗ Ουγίϊα5. (11. 1ο. 8) : 2211 γ71πε1- 
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γμαηξ 56 ἐγιηιΐσος δἰ, σα δει]ο ἤαεοτοϊίος ἤοσίος Μεΐτος γδοῤῥογαεί. ὙΠΕ 
νει γιγνώσκειν ἴῃ 1ῃ6 σοποϊπάϊηρσ Ξεπίεποα οὗ {Π6 ββοίίομ, [ποιῇ οἴΐεῃ 
δαυϊναϊοπί, 85 ΜῪ ΤΑυ]οΥ ροϊπίβ ουΐ, ἰο γνώμην ἀποφαίνεσθαι, 15 τιοῖ 50 
ἴπ {π6 Ῥγεϑεηέ ραββᾶρσε, ἴο πάσα ἴτοτὰ [Π86 νγογάβ ὑνΒΙ ἢ ἰο]ον : λέξοντες 
ἃ ἐγίγνωσκον. 

88 13--τ5ρ. “41ηιογιρεέ οὐδε7' 2720» 0715, ἐἦδ στρ 1072 ἐς 7:4 616 ὦν αγε 
αρεμξ οὐ Οἰεαγεῖμς ἐλαξ ἐΐεν σλοιίαί εἤσοσο ἡγεσὰ οὔῆεεγς, αηπα αϑῥεαὶ το 
ὥνγης 207 ἀεὶ ἐο ορηαδίς ἐλϑρ ἐο γί, 772 ἐο (Οὐγέδεε. (Οἰδαγεάπς ἀἴ6- 
εἶζγιος ἐο ἑαξε ἐλδ τογιγρεαγιαῖ, ὁτεξ 2γογιῖσος ἀξ ἀσοίδίαγιεσ 722. ἃ 5τεδογαϊγεαΐέ 
εαῤαεῖν. 

καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι) ὍΉΕ56 ᾿πῆηϊἶνεβ ἅττα Ἐχρ] απαίοτυ οὗ ἀπορία : 
“ον ἱπηροββί]6 ἴῈ νγᾶ5 ΤΟΥ ἔμοτα Εἰ[ΠῈΓ ἴο ΘῸ ΟΥ̓ 5ΐαν που [Π6 οοη- 
βεηΐ οὗ Ουπιβ.᾽ 

8 14. εἷς δὲ δὴ εἶπε] “ΠΑῪΥ οπε οὗἉ ἰΠϑτὰ δου} ρτοροβεᾶ. ὍὙΠῈ 
δὴ 15 ἐααϊνα!οηΐ ἴο σαΐξο ἀπ Ἠδ5 δῃ 1πθηβι γἱηρ ἴοσοθ. ΟἿ π|. 6. 20, εἰ 
δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες στασιάζουσι, ατιὰ ἼΠπο, 1Π|. 40, εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ 
προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν. πὰ (πα νγοτά5 εἰ μὴ βούλεται ΜΏΙΟΗ 
ἴαϊκα ἴΠ6 ῥῖαςε οὗ εἰ μὴ βούλοιτο, [Ππ Ξεῃίεῃοβ Ῥϑββεβ ΠΌτη {Π6 ᾿πάϊτεοί 
το ἔπε ἀϊτεοῖ παιταίΐοῃ, δὴ ἰάϊοτη νη ΐϊοῃ 15 τερεαϊεά ἀσαὶῃ ἃ ἔξνν Π1π65 
Ῥεῖονν σι ετα ἐὰν δὲ μὴ διδῷ Ξἰαπαξ (οΥ εἰ δὲ μὴ διδοίη, ἀπ 5111] τη γα 
ῬΙΟΙΩΪΠΘΠΕΙΥ ἴπ {ΠῈ οἷοβε οἵ {πΠ6 βρβεοῖὴ ᾿Βοτα ἴΠ6 ᾿πάϊτγεοξ σοπβί τσ οη 
15 δἰτοσείμοσ αραπάοπεα: ὧν πολλοὺς... ἔχομεν ἀνηρπακότες. ἴῃ 500} 
Πᾶ565, 85 1 Πᾶνε Ῥγαυ] ΒΥ ποίϊσεα, 1ξ 15 {π6 7207. 270 )117:6715 αγιαἴ 6771- 
2λαξε Ροϊηίβ οἵ ἴπ6 βρεεοῖ {παΐ ἀγε ργεβεηΐεά ἴῃ [6 ογαΐο γεέσία. 

συσκευάζεσθαι] ἼἽπε 1, αἰΐπ εὐγευαταγέ, ψατα «οἱ ῖσογε. ΤΉΘΓΘ 15. πῸ 
πεεά ἴο ΞΌΡΡΙΥ τινὰς ΨΠῊ ἐλθόντας, 45 {πε 5} ]εοῖ 15 βαβηοΙεηΕΠ]ν βὰρ- 
φεβίεα ἴῃ [Π6 ργενίοιιβ οἰδιιϑεβ. (οηβα 1Π6 ποῖα οἡ βουλευομένους ἴῃ 
1.1. 7. ΝΠ προκαταληψομένους ὙΜΏΪΟ]}) [Ο]Π]Ονγ5 ἴΠ6 οαβ8 15 αἰβεσγεηΐ, 
85 ἃ ἔτεβῃ Ξυ θ]εοὶ μ45 ἴο ΡῈ Ξυρρ!εά. 

φιλίας] Ὅπηε δα]εοῖίνε ἴα ποῖ ΟἹΪΥ ἃ Ῥγεάϊοαΐα Ῥαΐ α͵5ο Ῥτοϊερίιο: 
“[ο 1644 ποτα [Ὠτουρῇ [Π6 σΟὈΠΙΓΥ͂ (4 Πα τηαῖκα 1) ἃ {πΠ]6 πα ]ν οπα. 

ἀπάξει] ἀποίσει ΒοΥΠΕΙΛΔΠΗ Αἴζε 411 {πΠ6 οἢϊοῦ μΜ55, ψγ}16 ΚΠΠΕΥ, 
ΜΟΙ Ρτεο με πᾶ [ἢε τηδ]ο τ Υ οὗἩ [ῃς εὐἀϊίοτβ σεΐϊαϊπ {Π6 τεδάϊηρ οἵ {πε 
τεχὲ οπ {πε ρτουπά (ἢαΐ ἀποφέρειν ἰ5Ξ ΟἿΪΥ ιι5εα οὗ οδίι]16 ΟΥ ἴη- 
απίἰτηδίε [πϊηρσβ. Μδομλῖομ8 61] τεδᾶς ἀποίσει ἴῃ 5 ἱεχί, δηᾶ ἀπάξει ἴπ 
Π15 ποίβ. 

ἔχομεν ἀνηρπακότε:.)] (ΙΓ. τὰ ἐπιτήδεια εἶχον ἀνακεκομισμένοι (1ν. 7. 
1). ΤΠε σοπηθϊπδίϊομ οὗ ἔχω νι ἃ Ῥατγίοῖρ] 8, ἀβια}γ [Π6 δοτῖβε Ῥαΐ 
ΟΠ ΘΕ Π.65 {Π6 Ρεγίεος 85 ἴπ [Π6 ἰπβίδῃοεϑ Ὀεΐοτα τ5, ἀεποίθβ αἴ οὔος ἴΠῈ 
οΥσῖπαὶ δοϊΐοη δηα {πε σοπίϊπυδποα οὗἉ 115 εβξεοίβ. (μη ρδγα ἃ 51 ΠΏ} 
1156 οἵ ζαόε7ε ἴῃ Τιδἰΐη, ε. σ. ἴπ (ἱς. σα “412. 1. 18. 5. 

8 15. «““»ποίλεγ τῤέεελ ,γοηε Οἰδαγελμς. 
ὡς μὲν στρατηγήσοντα] “Ἰεΐ ΠΟ ΠηΔΠ ΞΘροαῖΐς οὗ τηὲ ἃ5 ἰπίεπαϊησ (ὁ 

ἀπάετίακα {Πἰ5 οοτητηαπα.᾽ ΤῊΗΘ δοοιΞαῖϊνα ἐμὲ ἰ5 ἀἰτεοῖν ἀερεηάθηΐϊ οα 
ἔπε νει λεγέτω, ἃ οσοπϑοίπισέϊοη Δ] οσείμεσ ἀἰθεγεπί ἔγοτα ἴποβα ΒΊΟῊ 
τε ποιοε ἴῃ σοηποχίομ ψΠ ὃ 6. Στρατηγίαν 15 οἵ σουγϑβα ἴῃς δοριιπᾶ- 
ἔνε οὗ {Π6 οορπαία Ξυθβίαπεινθ. ὙΠ {ΠπῈ βεοοπά οἰδυβα οὗ {Π6 5Ξεῆ- 
ἕεποθ (ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ... πείσομαι) [πε οοπδίπιοίίοπ 5 ναγὶ θα, ρδγθν ἴο 
ἰπούεαβα {π6 επηρῃαβὶβ ἀπ ΡΔΓΠΥ͂ ἰπ σοηβεηθεποα οὗ [86 ῥγενίουβ 
Ρασθηῖῃεβῖβ. 
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καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι] (. Θορῃ. “12. 668, 

καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ 
καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν. 

μάλιστα] -"ὖ. ἐπίσταται. Τῇ [Π|5 Δ η4 5᾽]]ΔΥ ῬΏγαβοβ καὶ 15 δΔἀἀεάᾶ 
ἴογ {Π6 βακε οἵ εἰηρμαδϑὶβ : οἵ. ῬΙαΐ. “42οἱ. ὃ. 28 Ε εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε. 

8ξ τό ίο επᾶά. “ἥ“μοίλεῦ σῴεαζεγ σιερρεσίς ἐλὲ αἰ εέειέν ὁ ασζίρρ λεῖρ 
7ονε Ονγῆς τυλεγε ἐλεν αγὲ οῤῥοείγεο ἀξ σελέηηος, α7ια] φγοῤοσος ἐλαΐ σ ἀξῤη- 
ἑαΐίογε ὧδ τογιξ ἐρ αἰφηταγαῖ ,γοῦε ἀϊΐηε ἃ εἶδαν ἐχ2γεέσσίογ ΟἹ ἀξ ἐγεξεγεέϊοϑις, 
«ΑΙ εἰΐγιρ᾽ ογε ἐλὴς αἄνΐεο, ἐλεν σϑιαῖ Οἰδαγελης για οἶλεγς οὐ ἐλεῖγ 711ε216 67 0 
Ονγς, τοῖο 2γογιῖδες ἐλε7)2 α7ὲ Ἵηεγέασε οὐ 24} διεέ Υϊ 1 σογεεαίς ἐλε οὐγεεέ οὗ 
Ζ.ε ἐχῥειο7:. ᾿ 

μὴ ποιουμένου] 80 ΚΌΠΠΕΥΙ, Βογπεπηδηη δπ4 (Π6 τηδ]ουΥ οὗ ἐπα 
εἀϊίοῦβ, 116 ΟΠ τεὸς ΦΌ]]ονγ5 Κυῦρσευ ἴπ οὐϊττπησ [Π6 ποραίῖνα. 
Αρςοερεηρ {με τεδαϊηρ οὗ [Πε τεχί, νγε τητιβέ σα ηεὺ [Π6 ραββασα ἴΠ15, "85 
{που Ογιτιβ γουἹα ποῖ Ῥγεβθηθ ν θα τηδίτῖηρ {πΠῈ νογασα Βοῖθα ἀραίπ,᾽ἢ 
ἴου ἴξ 15 Ἰπηροββῖθ]α ηδξ πάλιν οδῃ ἀεποία “ μεγεαίζεγ᾽ 85 βόυηα οὗ [πΠ6 
οοἸητηθηΐαίουβ βισσεσί. Ποιουμένου 15. ΠΟ δΠιΐατα ρῬαυίοῖρ]8, ΠΟΥ 15 ποιή- 
σομένου ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴῃ 1ἰ5 ρίαςθ. Οἡ (Π6 σοπῃίγαιυ, ἴπ6 ργεβεηΐ 15. {Π6 
ΤΟΥ͂Θ ΕΠ ρΡΠδίϊς ἴεηβθ, δηα ἀεμῃοίεβ {Π6 σεγίαϊπίυ δηα σοηῆάεποε οὗ {π6 
εἐχρεοίαίίοη. Ἐνεη βυρροβίησ ἰμαΐ Κυῖΐσεσ Ὀὲὰ τὶσῃξ ἴῃ οὐ τσ [Π6 
ποραῖϊνα, 1 δὴ 511] ποῖ ρυβραγϑβᾶ ἰο δοοερέ μῖ5 ἰγαπϑ το, μοι 15. 5 
ζΌ]]οννΒ : “4 πα51 Ουσιιβ γϑα! αγτι5 (2 δοζη6 71072 {56 γαὐττὦπς οῤτς ἀαῤΙἼί725) 
εϑϑεί.᾿ [ΙΕ 15 ἀϑϑυγθα]ν ΓᾺΥ 5ΠΏΡΙΕΙ ἴο τεσ ἴῃς νγογάς ἴο {Π6 1ἅδα ψῃῖο ἢ 
15 Ῥγεβεπέ ἴῃ {Π6 βρεδίκευβ τηϊπά : “" (ατσιίησ {Π1|5) ἴῃ ἔπ αββϑσαποα ἔπαΐ 
Ογτὰβ σου βοοὺη ὈῈ πιακὶπσ {πΠῸ νογασα Πποτὴβ δραΐη,᾽ ἃπα σοπβα- 
ΠΕ ΘΠΕΠΥ τὐυορ αἱ γθααῖγα {Π6 νΈβ55615. 

ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν] Αποίμεγ ῬοΟΪα ἐγαηβιιίοη ἰο ἴῃς αϊγεοξ 
ΠΑΥΥΔΙΊΟΙ. 

τί κωλύει κιτ.λ. ΤΕ 15 Ξυγρτϊβίησ ἴο 5εῈ [86 αἰ σα] νΠΙοἢ μα5 
Ῥεδη ογεαῖθα ὈΥ ἔπ]5 ἀΡραυθη ΠΥ βἰπρ]6 βεηΐεποθ Ὑμὰ5 Μίδου οΠδ6ὶ 
πα οἴμεῖβ νγοι]α σῖνα τὰ 8π Ἰσοηῖοαὶ 56η56: “ ΨΗΥ͂ ΞΠΟ.]4 τγα ποῖ αϑὶς 
ΟΥτβ ἴο βεοιτα [ῸΥ τι ἰῃς Πεϊσῃΐβ δα τὰ] Οπ [Π6 οἴμεσ μαμὰ 
ἘΎΌΠΠΟΥ τοηάοῖβ 1 5 [ο]]ονβ: ἦν μδὲ 15 ἴο ρσενεπὶ Ουτὰβ ποτα ογάθτησ 
1ῃδὲ [ῃς6 Πεϊσῃΐς θὲ οσσιρίοα ἀραϊηβέ ΟἿ Ρρσόδοῃ Ῥ᾽ Α {π|γτὰ δἰΐεσπα- 
εἶνε 15 οἴθαυν Ροβϑῖ 16, δημα ομα ΠΟ 1 Πᾶνε ἢ Πεοβι θη ἴπ ρσγθίουτιησ: 
ἐγμαΐ 15 ἴο Ῥσγενεπί ἢϊπὶ ἤτοπὶ ἰηϑίσιοίηρσ ΟΥΤὰ5 ΠΟ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἴΠ8 
Βεῖρσηςβ ασαϊηβί ΟἿἿ ἈΡΡΎΌΔΟῊ Ῥ᾽ 

8 17. ἃ ἡμῖν δοίη] Τπ {Π6 οαβ6 οὗ [Π6 ορίαξϊνε δοίη, με τηοοά ὈΥ͂ ἃ 
ΒΡρεοίεβ οἵ αἰἰγαοίίοῃ 15 δααρίβα ἴο {παξ οὗ {πε πιαὶῃ νετθ. 

Ἠ αὐταῖς" ταῖς τριήρεσι] “ σα] ]ογβ ἀπά 411᾿ 15 {Π6 ἀϑυ8] ἱπίεγργεία- 
ἔἴοη, ἢ ὙΠΟ σοτηρατα [ἢ6 [απ ΠΑΓ ῬΉγαβα αὐτοῖς ἀνδράσι. Τί 15 
ῬΟΒΒΙΌΪΕ ᾿πάβεα {παΐ [Π6 δυίϊοϊα ἴῃ {Π6 ῥγεβεπέ ᾿πβίαμοθ ΤηΔῪ Ὀ6 ἃ ΠΊΘΓΘ 
Ἱπίευροϊδίίοη, ὑυΏ]Οἢ οὐ σι παίθα ἴῃ {Π6 ἰευτηϊηδίίοη οἵ [Π6 Ῥσγενίουβ τγοτά. 
Βαΐ {ποτα ἴα δὴ δνϊἀεηΐ οοπίγαβξί ἱπίθπαθα Ὀείνεεη τριήρεσι ἀπὰ πλοίοις, 
ΜΉΘ βυρσεϑίς {παΐ τριήρεσι 15 ἃ ἀαἴϊνε οἵ [πε ᾿πβίγυτηδηΐ, ἀπά (παξ 
αὐταῖς γαῖμα ἴπαπ [Π6 δὐίϊο]α 15 {Π6 ἰπιογροϊαίθα νγοτσά. Μγ Ταυ]οῦ᾿β 
τε ηάοσίησ, “ΥΠ Π15 5Π105 οὗ νγατ,᾽ 15 (πεγείογβ, 1 {π|πκ, ἴΠ6 οοστθοῖ 9Π6, 
οὐ [Π6 ἀπάοιβίαπαϊησ ἰδὲ τα ομλὲ (ῃ6 νγοτὰ αὐταῖς ψΗΪΟΙ ἀρρβαῦβ ἴῃ 
815 ἰεχί, 
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καταδύσῃ] ὙὍὉὙΠ6 ορίαἰϊνε καταδύσαι, νγ ϊο ἢ 15 Ῥὑγοροβεά Ὀγ Ῥορρο ἴπ 
Ρίαςε οὗ καταδύσῃ, νου] ππατιαβιϊ μα Ὀ]ν 6 ἐπ ἀϑιια] βεαθθποθ. Βαΐ 
ἴῃ {Π6 ῬᾶγΆ1161] οἰαιβα οἵ ἴπ6 βεηΐθμοα {π6 ἰῃγθα οἢϊοῦ Μ85 δἵξ 811 ἴῃ 
ἔανουσ οἵ ἴῃς τϑαάϊηρ ἀγάγῃ: αἀὰ ἴο ψΠῃϊοῃ, {π6 βιθ]ηοίνα 15 ΠΊΟΥα 
ουοῖ]8 ἀπα βυσσεβίβ {Π6 σοηδάδηοα οἵ {π6 δχρθοίαίίοη. ἥε ἢπά ἃ 
ΒΙΓΏ1]ΑΥ σοπίαβίοη οἵ τηοοᾶβ ἴῃ ἴΠ6 ορβηϊησ νεῖβοβ οὗ ἰῃ8 Ζ7γασλίγίας οἵ 
ΒΟΡΒΟΟΪΕ5: 

λόγος μέν ἐστ᾽ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανείς, 
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν᾽ ἐκμάθοις βροτῶν, πρὶν ἂν 
θάνῃ τις κιτ.λ., 

ὙνΠΘΓῈ ἈΡραγ ΠΟῪ ἂν ἐκμάθοις ἴ5 Εαπϊνα]οηΐ ἴῃ 5θηβα ἴο {Ππ6 διΐατα 1π61- 
ςαἰΐνο, ἐκμαθεῖ. ' 

ᾧ [ἂν] δοίη] ἹΚΌΠΠΟΓΙ γβαϑοηδΌΪ]Υ ΟΡ] Θοί5 ἴο {πῸ ἱπίγοάαοίίοη οὗ ἂν ἴῃ 
1Π15 σοπποχίοη. (ΟἿ, ἃ ἡμῖν δοίη ἴῃ {Π6 σοΥγεβροΠἸησ᾽ οἴδιιβα οὗ {πε ββη- 
ἴβποθ, πα ἃ 5ἰ ΠΥ Ῥάαβθασα ἴῃ 11. 2. 36, οὐκ ἄν, ὁπότε οἱ πολέμιοι 
ἔλθοιεν, βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι. Τί 15 ῬΟΒ5ΙΌ]Ε, 45 ΠῈ βιιρσοβίβ, [ῃδι ὃν 
δοίη νγὰβ ἴπΠ6 οὐἹϑῖπαὶ τϑδάϊηρ, οἵ νμΐοῃ ᾧ ἂν δοίη νου] ΡῈ ἃ παίυγαὶ 
Δα ΘαΞΥ ΘΟΙΓΕΙΡΙΊΟΗ. 

ὃ τ8. ταῦτα μὲν φλυαρία] Τῇ ἀετηοηβίγαϊννε ρτοηοιῃ ἔουτηβ {ΠῈ 
5 ]6οὲ οὗ ἔῃ Ῥτοροβί(οη, απ, ἴῃ οὐου ἴο σῖνε 1 ΔἸ 1018] Ἐπ "1 8515, 
1 15 ποΐ αἰἰγαοίθα ἃ5. 518] Ἰηΐο ἀσγθαπιθηΐ 1 φλυαρίας, Ὀαί 1156} 
ἴαϊκαϑ {πὸ ρίαςε οἵ {η6 βυιθβίαπεϊνα. 

ἐπιτήδειοι] “ Ξαἰ 4016 ἴογ {π6 βραγροβα. 
οἵᾳπερ] ΒΥ αἰἰταοίίοη ἔου οἵανπερ, ΜΜΏΪΟῃ σου θῈ ἴπ6 δοοιβαίϊνα 

οὗ γεδεεξ οὐ γείαξίογε, 1|κ6 τί ἴῃ ἴῃη6 ρῆγαβε τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι. 
ΚΌΠΟΥ Δα γα Ὀ]Ὺ σοτηραταβ ΤΠπο. 11. 15, τῇ κρήνῃ...τὰ πλείστου ἄξια 
ἐχρῶντο. Ἐὸτ [Π6 5 ]εοὶ οὗ {ΠεῈ δ᾽] αβϑίοη 566 1. 1. 2. 

8 19. πρὸς φιλίαν] Ξε φιλικῶς, Ππὸ πρὸς ἀνάγκην, πρὸς ἀκρίβειαν ἀπά 
ΒΙΓΏΠΔΥ ΡὮΓαβαβ. 

ἑπόμενοι ἂν] ἘῸΥ {πε ροβιεοη οὗ ἂν ἰη {Π6 βεπίβῃοθ, 566 ποίβ οἡ ὃ 6. 
ΤῊΘ σοπαϊεϊοῃα] οἹατῖβθβ ἴῃ ΘΔ 0 οαβα ἃγα τοργαβεηίθα ὈΥ {π6 ῥδγίοῖρ] 65 
ἑπόμενοι ἀπια ἀπιόντες. 

ἀναγγεῖλαι] ὙΥ͂ε πιιϑί τϑίασῃ ἴο {πΠ6 νγοσάβ ἀνδρας ἐλθόντας ἴῃ ὃ 18 
ἔογ {πΠ6 σι ]εοῖ οὗ {πε νευῦ. 

πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι] “ἴο ἰαΐκα σοιη56] ἴῃ τεΐογεποα ἐπογεῖο. 
8 Σο. ἠρώτων] Πα νϑὺρ ἰακεθ ἃ ἀουθ]α δοοιβαῖϊνε : “ ααδβιϊοηθά 

Ογτὰβ σοποθγηΐηρ [Π6 γεϑοϊ α]οὴ5 {Ππαΐ Πα θεεη Ραββθά 1η {Π6 οδιηρ. 
ἀκούοι] ἀκούει ΜΟΙγεομ, νυ μ116 Καμηευ ἀπά τΠ6 πηϑ]ουν οὗ {ΠῸ 

δαϊίοτβ τεϊαϊη [Π6 ορίαϊϊνθε. ὙὍὴδ ᾿ἱπίθυπα] αν! άθποθ 15 ῬΕΥΠαΡ5 1 ἔνι Γ 
οὗ {πε 1παϊοαΐνε, δ5 {Π6 οοποϊπαϊησ μαρία οἵ {Π15. ῬοοΪς ἀγα τηαγκβα 
ἘῪ {τεααδηΐ ἰγαπϑιτοπβ ἴο [ῃς ἀϊγθοῖ παγγαίίοη, 6. σ. κἂν μὲν η ἐκεῖ ἴοΥ 
κεὶ μὲν εἴη, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα, ἃῃὰ ἴῃ ὃ 21 ἄγει πρὸς 
βασιλέα ἴον ἄγοι πρὸς βασιλέα. 

᾿Αβροκόμαν] ΑΡτοοοιηδβ, οὐ «ἀογοσομηαβ, ΤΟΥ [Π6 ΠΑΠῚ6 ρΡβδῦβ ἴῃ 
Ῥοίῃ ἔουπηβ, νγὰβ ἃ βαΐγαρ οἵ Ατίαχεγχεβ. [Ι͂}ἢ {πΠ6 ποχί Ἅσπαρίεγ (8 5) Π6 15 
ἀεϑοσι θεά Ἂ5 σοπητηδπαϊηρ ἃ ὁἸαῦσα ἀυπηγ᾽ ατποιππίϊηρ ἴο 300, 00 Τῃ6ῃ. 
Ηξ νγαβς ἀἰϊξίαπε δὲ {μῖ5 {ἰπ|ὸ δθουΐ πἰπείεεη σταθμοὶ ἴτοπι ἴΠ5 ατξεκ 
σατηρ, νν ΒΟ ΟΥστ5 ῬυΓΡΟΞΕΙΥ εϑιϊπλδίεβ αἱ 1655 ἰπ οσάθγ ἴο εποοῦυσζαρα ἢΪ5 
ἸΓΟΟΡΒ ἴο Ρτοςεεᾶ, 
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8. 21. προσαιτοῦσι] “[ΠΕΥ͂ «οἷς ἴῸΥ ἐὐέγα Ῥαγ.᾿ ΔΝ Ήϊς βίγαηρσεῖν 
ΘΠΟΟΡΉ {γαηβαΐοβ προσαιτοῦσι ἃ5 ἃ Ῥαγίοῖρ]6. ΟΡβετνε {Π6 οοτηραγαῖϊνα 
ἴογοβ ἰῇ ἡμιόλιον Δ Πη4] 5]1211ὰΥ ννογβ, ἴῃ σοηβεηπδηςα οὗ ννῃῖοῃ {ΠΕΥ̓ ἀγα 
οἴϊεη Ὁ] να Ὀν ἃ σϑηϊῖνθ. Ὅς οπρ] ουιηθηΐ οὗ [Π6 δοΐϊγε φέρειν ἴῃ 
{Π6 ββῆβθ οὗ {π6 τηϊα1]6 φέρεσθαι 15 γχογ6 σΟΠΊΠΊΟη ἴῃ Ροθίγ. (Οἵ, Βορῇ. 
Θεά. Οοί. 5, 

σμικρὸν μὲν ἐξαιτοῦντα, τοῦ σμικροῦ δ᾽ ἔτι 
μεῖον φέροντα κ.τΤ.λ. 

Τη 5 ποΐβ. οἡ ἴπεβε οπαρίειβ ΜῈ Ταυ]οῦ αιοίθβ δ Ἰθεησίῃ ἃ Ράββασα 
Ποτη ατοία (ἢ. 69), νγῃ]οἢ τηαΥ Ὅδ ἀαβουθε ἃ5. ἃ δα] ΟΡ προ ἴῃε 
ΥΘΑΒΟΠΪΠ σ᾽ ΡΟνγΕ 5. ΧΙ 64 Ὀγ 1η6 τδεὶς τοορ5 οἡ {Π|5 ἀπα 5: τη] 
Οσοαϑίοηβ. ΜΥ ονη δϑβίϊτηδίθ οὐ {Πεὶγ 1πΓ6]]Πσθποα 15, 1 σοηΐεβθ, ἃ ΝΕΙΥ 
ἀἸβεγεηΐ δπα 1655 σΟΠΊΡ]ΠἸΘἴΑΙΥ Ομ6. ΤῸ πη6 {ΠΕΥ̓ 5686 1 5: ΠΟ ΑΙ 
ἀενοϊα οὗ {πΠ6 Ῥοννεῖῦ με οἱαἰπὴβ ἴου {Π6η1---τιηγεαβοηΐησ ογθαΐαγεβ, βυναυ θα 
ἴο Δη4 ΠῸ ὈΥ͂ ΕνΕΥΎ βρθοίοιιβ αὐσιπηθηΐ τ] ἢ Ὑγμοἢ Π6 οΟἰτοιπηβία πσαϑ5 
ΤΩΔΥ ἔαγη 5 {ΠΕῚΓ Ἰοαάθιβ. ὙΠΕΥ Τηὰῦ ἀεραΐε δηα ἀὔρτιθ, ἴἴ 15 ἴ{π6Ὲ, 
ΜΠ νειν 5ηον οὗ ᾿ἱπάθρεηάδηοθ, Ῥαΐ {ΠΕΥ αἰνναγβ 6πα ὈΥ (ο]]οννησ 
της Ἰεβα ἐπαΐ 15 σίνθη ἰῃβηι. 

ΘΗΡΑΙΡΊ ΕΝ αν: 

88 1--τῦ. Ονγης κογιἔϊγιηές Ζϊς ἡταγεῖ αεῦοσς ἐφ ἤραγμς ἀγα ἐς Ὄνγα- 
γγ11ὲ5 1ο ἐδε ἐστον ογ 75 5:5, τυλεγε ἦε τς γοέμεα ὧν ἐλε ,εοὲ τεριαἴ27 7 αϑῖος ἀγα 
ὧν αἰδδεγίογς Ἴγοηὶ ΑἹ ὀγοεογηας. δεαυῖγρ ἐλὲσ, δ γηαξες 707 ἐλε ΟΣεῖα72 
Οαΐες, οὔ τυλελ ἐδ απέλογ οἴϑες α αἐ5 671 1071. 

τὸν Ψάρον.. τὸν Τύραμον] ΤΉΘΒ6 τἱνεῖβ Δ΄Θ πουν (4116 τοβρεοίϊνε]ν 
1Π6 «δείζτι)ε αὐὰ (Π6 ζεζλτιι, της Ἰαίζεσ θεϊησ αῇ Ασαῦϊς σογγαρίίοη οὗ {πα 
Ἡδρτον Οἵλομ. ΤῊ Ζ αγΏΣ ννὰ5. Ογοβϑεα 1ἢ 841] ργσοθα ΠΥ ραν “(ἰαγια 
((οἱ. βεϑβηῃ. 11. 210), απᾷ [ῃ6 “2 γγαη7,τ1:5 ΠΙΘΑΥ {Π6 Ῥγεβεπί ἴοννη οἵ 77αἰζμεξ 
οΥ 77ιῖσ. ΑἴΕΥ Ἰθανιηρ [Π6 ]Ἰαϊίευ σῖνεσ, Ουσιι5 δηΐευβ ἃ τποτα αἰ βου] 
τουτϊτοσγ, οἰ δίγιοιβα Ὅν ἢ1115, (6. σ. Ὀγ 1πΠ6 “όαϊ ατν Λε ἀπ ἃ Ῥᾷ55 
ο41164 1Π6 “Ἰτοη (ὐαἰε᾽), πα αἶβθὸ ὈΥ ΠΊΑΥΘ 65 ΠΘΔΥ {Π6ὸ τπ]η5 οὗ ΖΦ 2,1α- 
γιεα. ΑΑσοοταϊηρσ)ν [Π6 να]ὰα οἵ ἴΠ6 ραγαβαησ, ὙΠ] ἢ οἡ {Π6 ΟἴΠΕΥ 5148 
οὔ τπΠ6 Ῥυγαπηιβ ἢδα 6 Πθαυ]ν ἴἤγ6 6 σθορταρῃῖϊοδὶ Π}1165, ΠΟῪ ἀτορ5 ἴῃ 
Ῥτορογέϊοῃ, ἀπα ΟὔΪν Πίϊθθη ἅτε ἱγτανθυβθα 1ῃ ἃ ἔννο ἀαγϑ᾽ τηάτΌΠ. 

εἰς Ἴσσοὺ5] (ὐΟποετηϊηρσ 115 Ροβι το, ΑἸηβυγουίη Ὑνυὶῖαβ ἃ5 ΤΌ] οννβ : 
.«ΑἹο [Π6 οἰγουμηβίαποθς οἵ [Π6 οαβα ροϊηΐ ἰού Ὁ] ϑαςβίαοίουν ἴο ἃ 
στθαΐ δχίεηξ οὗ γυΐηβ βοαίίεγθα Ὄνου {πΠῸ Ρ]αΐη, πουίῃ οὗ [ῃ8 Ζγγαγις 
(πον {πὸ “Ζαδελαὴ). ὙΠ σε] γαΐθα ΑἸΐαυβ οἵ ΑἸΘχα μου ἡνεσα ἴῃ 81} 
ῬτΟΌΔΌΙΠΥ ποῖ οα [π6 Ῥδηκβ οἵ 1Π6 2 Ζηαγης, νγῆθυθ (πγίϊι5. Ῥ]ασα5 
ἴμϑιὰ, Ῥπὶ Ὀεΐννεβη {πε πηοπηίαϊη σταηρσαβ οἱ “γεαγῖς απὰ Δ λοσης ἴῃ [86 
βιταδίίοη ἀθβου θα Ὀγ Ρ]ηγ. 

8.2,. Πυθαγόρας] Τῃ Δ. 111. τ. 2, {πΠ6 παπῖθ οὔ [Π8 δαπηῖγαὶ 15 σίνοπ 
α5 ϑαιηΐϊαβ. [{15 ῬΟΒΒΙΌΪῈ [Ππαΐ ἢδ τϑοεϊνοα {Π6 {{]Ὸ οὗ “πε ϑαγηϊαῃ ἢ 
δου ἴῃ Ῥ]αυα] ΑἸ] βίο ἴο ΠῚ5. τοῦ οο]θ Ὀγαϊθα Παυηθβαΐζθ, Οὐ εἰβα ἴο 
τραῦῖς Πὶ5 παῖ! μα] ἃ 5 Δ ἢ 8116 ἴῃ [Π6 Θραγίδῃ βεύνῖοα. 
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ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν] ἘΎοτΤη {Π656 νγογάς 1 15 οἰθαὺ ἰῃαὶ Τατήος νγὰβ ἴΠ6 
Δαμηῖγα] οἵ [Π6 σοτηθίηθα ἤξείβ, νγΠ116 Ῥυίπαρογαβ πε] ἃ βῃθογαϊπαία 
ΠΟΙ Πα Πα ΟΥ̓ γ {ΠῸ {πἰτίγ-ῆνε ϑρατίαῃ 5Π105. [Ι͂}ἢ ἢΐβ ποίε οἡ [Π6 ρδ8- 
βᾶσε ΜῈ ΤΑν]ΟΥ γα ηβϑ]αΐθβ [τῸπὶ {Π6 τε ϊηρ ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς, ἴοΥ ὙὙΠΙΟΗ 
ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ {Πεγα 15 ΠῸ δας ΠΟΥ ΤΥ οα {Π6 ρατὶ οἵ (Π8 μ8858. Τδιῆοβ μα5 
Ῥεδη τηθηίϊοη θα ΡῬΥΕν]ΟΌΒΙΥ [ἢ 1. 2. 21. 

ὅτε... φίλη ἦν] ΤὴῈ μ85, νι [Π6 ἐχοθρίϊοη οὗ ἴπΠῸ ἔουγ Ῥαβί, τεδᾶ 
ὅτι ἴῃ ρίαος οἵ ὅτε. ἸΚΌΠΠΕΥ Ῥγείευβ {Π6 Ἰαΐίθυ οὐ [Π6 στουπᾶ {Πδΐ {Π6 
ΨΕΙΥ Ροϊηΐ οἵ [Π6 Δ]] βίο 1165 ἴῃ {Π6 {ἰπ|6 νυ ]Οἢ νγὰβ σἤοβθῃ [ῸΓ {16 
δἰίδοκ. ; 

8 2. παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν]ὐη ΑΠ δοοσιιβαίϊνα οἵ δΘχίθηβιοη. [ἢ 
Ῥίαςς οἵ παρά, ΠΟ ἢ ἀρΡρεαῖβ ἴῃ {πε ἥνε Ἰθαάϊησ Μ85 δηά ἴῃ {Π6 δα! ]οη5 
οὗ ΚΌΠΟΥ πα ΜΟΙ] Ργθομί, Μαουλῖομαθὶ δἀηα οἴμοῖβ δας κατὰ ἴῃ {πα 
56 η868 Οὗ “ΟΥ̓́ΕΥ ἀραϊηϑί.᾽ 

8.4. ἦσαν δὲ ταῦτα]! “πον πΠε65ε σοῃϑβιϑιθα οὗ ἔνγο [οὐ Πθα τν8115.᾽ 
ΤῊ ΡΙυτα] ἦσαν 15 πιϑεα ἴῃ 811] ρτοθαὈ} }Πγ Ὀθοαιβα {Ππ6 σνοτὰ πύλαι 15 
ἰπηρ]Π 16 ἴῃ ταῦτα. Κύμηον, πονγενεῖ, ἴῃ Πἰβ ποθ οἡ {πΠ6 ρῇγαβα ἦσαν 
τὰ βασίλεια (1. 2. 23) ῬΥΕΙΕΙ5. {16 ΤΊΟΓΘ τϑοοηπϊθ δχρ]απαίίοη: “ ααϊα 
ἄπαα τὰ 5 σΟΠ ΠΟΥ ΔΓ ΠΟῚ σΟΠΪπηςΐδ6 ἸηΐοΥ 56. ΤῊ ἀειηοπῃδίγαϊνα 
ῬΙΟΠΟῸΠ 5 Ρ]δοοα 1ῃ ἀσγεοιηθηΐὶ ν]Π {Π6 Ὀγθαϊοαΐα ἴο 5ῃδνν {παΐ {Π6 
τηδὶη οτηΡ Παβῖβ ἴα οἡ {Π6 ἰαἰίεσ. (ὐοηβα] {πΠῸὸ ποία οα ταῦτα μὲν φλυα- 
ρίας εἷναι ἴῃ 1. 3. 18. ὙἼΠΕ οσοπ]εδοίατε οἵ Δ εἰβῖκα (ἦσαν δ᾽ ἐνταῦθα) 15 
τηθηοπθα τυ] ἢ ἀΡρΡτοναὶ Ὁ. ΚΠπποσ, τγΠο τοΐαϊπ5 ποι Πβίαπάϊησ [Π6 
τεδαϊηρ οὗ {Πε6 τοχί οἡ {πε στουπα {Παΐξ πύλαι ταν 6 τι5664 ΜΙ ρεγίθος 
ΠΟΥΤβοΐη655 ἴο ἀεποίθ [Π6 δηΐῖγα ραβ85 ἱπο]παϊησ [Π6 ΓΟΥ ΕἸ βοαί]οΠ5. 

Κάρσος ὄνομα] ὍΠε Ἰηθυου Μ8558 σῖνε Κέρσος. Τί 15 πον οδ]] θα [Π6 
ἤ7αγζας 21ι, αια σΟΥΓΕΒΡΟΠ 5 ἈΡΡΑΥΈ ΠΥ ἴο [Π6 Ογοεοαϊέογε Ζῇ. οἵ ῬΊ]ϊηγ. 
ΤῊΣ Οαίε5 βίοοᾷ αἱ {πῈὸ ροϊηξ γῃεσα {Π6 α΄ »7Ἴα)115 ΥΆ ΠΡ 6 ΠΊΔΪΚ65 115 Πθαγ- 
δϑὲ ἀρρύόδοῃ ἴο [Π6 5ῇοσθ, {Π6 οπα ἰουίγεβϑβ θεΐπρ ἴῃ ΟἸΠ]οἴαη, δηα {Π6 
ΟἴΠΟΥ ἴῃ ϑυυίδη ἰθυγοσυ. Ἂσοογάϊηρ ἴο Αἰπϑννουίῃ, [Π6 νν4}1] σδη 511] 
Ῥε ἰτασβα ἤτοσὰ {πε πηοιηΐαίηβ ἀοννῃ ἴο {Π6 5θαβΠοΥα Ὑγ ΠΟΥ 1ΐ [οΥπ] ηδἴθ5 
ἴῃ ἃ τουπηα ἴουνου. 

ἅπαν δὲ τὸ μέσον... ἦσαν] ὙὍὙΠΕ σοηδίσιοιοη ΠΥ θ6 Ἐχρ]αἰπθα δ5 ἃ 
5ΡΘΟΙ65 οὗ δἰγδοίίοη, {κε τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες ἴῃ 1. 2. 10, ΟΥ̓́, ΟΠ 
{Π6 οἴ πεὺ μαηῃᾷ, {πΠ6 ψογάβ ἅπαν τὸ μέσον Τηαῦ Ὀδ6 τεσαγάθα 45 [Π6 δοοι- 
βαῖνε οὗἉ οεεζῤῥαΐίογι ΟΥ̓ ἐχέεισῖογε. (ΟἿ. ΉΤΟ. 111. 21, τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο... 
τοῖς φύλαξιν οἰκήματα διανενεμημένα φκοδόμητο. 

πέτραι ἠλίβατοι)]ῇἠ “φτεοϊρϊΐοιι γοοῖκβ. Εἰ βίδι 5, ἢ ὙΒΌτα 
Βεζτηαπη ἀργθαβ, ἀθγῖνεβ {ΠῸ τνογᾶ “τοπ ἀλιτεῖν “ἴο 5[πΠ|0]6,᾽ ψν 116 
Ἡσυομίαβ τγείεγϑ [Ὁ ἴο δ οἱά ἔοσηη ἄλιψ -- πέτρα. 1 1]|κ6 {Π6 ρῬὮγαβε ὁλοι- 
τρόχους ἁμαξιαίους (τν. 2. 3), διδέασι (ν. 8... 24), Δη ΤηΔ ΠΥ ΟΥΠΕΥΒ5 1 {Π6 
“παδα:εΐς, 1 ἰ5. Ῥουγονγεα αἰ γε ]γ ΠΌτα [Π6 Ιαηστιασα οἵ Η ΟΠΊΕΥ. 

8 5». ὅπως.. φυλάττοιεν͵] ΑΑ ΤΕ ΑΙ] 4 }0]6 σαπίεηοα οὐῖπσ ἴο {Π6 5πά- 
ἄδῃ ἰτγαπϑί[οηβ ἴῃ {Π6 βυθ]εςί, ἀποβιβάσειεν τοίεγτγίησ ἴἰο Κῦρος, βιασά- 
μενοι ἴο οἱ ὁπλῖται, ἀπ φυλάττοιεν ἴο οἱ πολέμιοι. 

88 6---38δ. 7714 γ»ιαγεῖ ἐς σογιἐἠγεεεα ἐο 77γγίαγιαίις τυλεγὸ Δι ρΐας ἀπά 
αδῖογι εἶδδεγέ. Λ)οζευϊἐ ίαγιαῖϊγερ ὦ ὙΠΟ ἐο Ζλὲ εογείγαῦγ, Ογγῶς 
εἰδεέγεος ἐο γοίίοτυ ἐλεε, ογ ἐο γείαϊίαίε τῤογε ἐλείγ )αγεϊες αγια] Ξγοῤεγέν. 

Μυρίανδον] ὙΠα ἔοττη Μυρίανδρον 15 [οπηα τη {Π6 1ΠΙΘΥΙΟΥ Μ58, νι} 116 
{Π6 τϑδάϊησ οὗ {π6 ἰεχί 15 βισσεβίεα ἴῃ ἔουσ οὗ {Π6 τῆοσθ ἱπῃηρουίδηϊ ΟΠ65, 
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Δα Οὐουγβ τηούδονοῦ ἴῃ Η τοά. ᾿ν. 238. ὙΠΟ 5ἰίε οἵ [6 ραοςβ μαϑ ποῖ 
Ῥεδη ἰἀοπειῆεά, ᾿μΠουρ ἢ Αἰηβινουίῃ συρρεβίϑ ταὶ “1 τηδῪ γαῖ θὲ ἰοαπα 
ἴῃ [6 νγνοοαβ4 σουηπίγγυ {παῖ 1165 θεΐνγεεη αἰ χαπαάγείξα πὰ λοσις, αἵ οὐ 
ΘΓ ἴΠ6 σοαβί, ἀθουῦΐ ορροβίία {πΠ6 ἐπίγαποα οἵ [ΠῈ Ρ8585 οἵ δεζαγι.᾽ 

8 7. φιλοτιμηθέντες) “ἰἴτοπι α [δα] ησ οὗ Ἰεα]οιισυ. ὙΠῸ ἀξ οὔ π6 
ΨΕΙῸ ἴῃ [Π15 56η56 85 Δἢ εηυϊνα]βηΐ ἴου φιλονεικεῖν 15 Δ] πιοβί βπ ΓΕ] Ὺ οοη- 
δηδα ἴο Χεπορμοη. Τὴδ οἸτοιπηβίαποαβ οὗ {Π|6 οαβα ἀγα πηθηϊοηεα ἴῃ 
Ἐ 3:7: 

εἰ ἁλώσοιντο)]Ὶ “(πουρῃς ἰΠοΥ γεγο ἰο Ὀ6 ρῥἰ(ἰ6ἀ, 1 πεν 5ῃου]ᾶ θ8 
σααρης. ΑΚ Μὺ ΤΆγ]οΥ οὔβεγνεβ, ἴΠ6 οἱαιιβα 15. ν᾽ γίπα Πγ ἴῃ {Π6 ΟὈΠ] 6 
ΠδΥΓαἰΙΟἢ 85 ἀδηοίϊησ {Π6 [πουρη 5 Δ ηΠα ᾿ΠΡΥΘϑϑίοη5 οἵ ἃ ΡῬαυΐ ἴῃ 1Π8 
ΘΔΙΠΡ. 

8 8. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπ.] ἘῸΥ ἃ 5᾽Π]]ᾺΥ σΘΟΙ]οσαἰϊοη οὗ ρατίϊοϊς5 
οἵ, ὅϑορῃ. 7 γαεΐ. ττοϑ, ἀλλ᾽ εὖ γε μὲν τάδ᾽ ἴσθι, κἂν τὸ μηδὲν ὦ, ἀπᾶ “11. 
1371. ΚαΠηρΥ ποίϊοεϑ {Π6 αἰβιϊηοίίοη Ὀδίννεεη ἀποδεδράκασιν 1. ε. εἰαγε 
ατζερεῦο, “αἰ τιθβοῖαβ {πὸ “5 Γασοσ,᾽ ἀηα ἀποπεφεύγασιν 1. Ε. 7 Έ7ε, 
“αἴ 415 ἀδρυθ 64] ποη Ροβϑιί. 

αὐτοὺς κακῶς ποιῶ] Τῆς ΡΙΌΓΑΙ Ῥγοποι 5 οἴζεπ επηρ] γε δῇεῦ 
ἄλλος ἀηα τὶς ἜΘ [ΠΕΥ ἀ΄α τιϑϑα ἴῃ ἃ οΟ]]θοῖνα Οὐ Πα 6 Πηϊ6 56 η58. 
566 ποῖ οἢ παίοιντο (Υ. 8. 106), γνΏ]Ο ἢ 15 τε ἰογ παίοιτο ἴῃ ἴνο οἵ {πὸ 
οὨϊεΓ Μ85. 

ἴτωσαν] ΤῊΪΞ (οΥπ οὗὨ {π6 ᾿πηρεγαίϊνε οσουτβ σαί ἴῃ Χαϑη. αἷς 7. 
ΙΝ. 3, ΜΠ ἴῃς ἔογτη ἰόντων 4065 ποΐ ΔρΡρῬβᾶγ ἴῃ οἱἵ δαΐπου εχοθρί ἴῃ ἃ 
ἀοαθίΠι] ράββασα οἵ {πΠ6 Οὐγγοῤ. (11. 3. 21). 

καὶ τέκνα καὶ γυναῖκαΞ) ἹΚαΠηοΙ Θχρ]αΐηβ {Π6 οτηϊββίοη οὗ {π6 ἀγίϊοϊα 
ἘΥ [πε ἔδοϊ {παΐ {π6 ποβίαρεϑ ἴῃ αιθβίϊοη ἀγα τεσαγα θα οο] ΘΟ  ν ΕἸ Ὁ ἀπ 6 
βεραγαΐβ μεαάβ. (Οἵ. Βορῃ. 7Ζγαεά. βῆ, σὺν παιδὶ καὶ γυναῖκι δουλώσειν 
ἔτι, “ἴπδὶ ἢ ψου]ά γαῖ ᾿νε ἴο βῆβανα ῃϊπη ν ἢ να ἀπα οὨ]]4." 

88 0ο--τ2. 7732 »ιαγοῖ ἐς εογιέζγιεθα ἐο 7 Παῤεασηα, ἔτυο γ72 7.5 6771" 
“γ055 66] ογ1 ἐζε τυᾶγ εαἰλοιῖ γερῥεοίίσνείν ἐλε Ολαίμς ἀγα Ζαγαας. “414 7) 1αῤ- 
σαξσλς ἐλὲ γεαί οὐγεεΐ οΥ ἐλε εχ δα] λον ἐξ αἰϊδελοσεα ἐο ἐλ6 δοίαϊεγ, ἐδε 214707.- 
Ζν οἵ τυλογι αγὸ αῤῥεαςεαῖ ὧν ῤγογεῖδες οὔ ἐχίγα 2αγ. 

παρασάγγας εἴκοσιν͵] “Α ἰοηρ Ἰουτηου οὗ του 50 ἴο 6ο τηῖ]65, ἴῃ 
ὙΠΙΟΝ 5ονουα] ΟὈ]θοῖβ οὗ ἰπίεγαβί ἀγα ραββεά ονδῦ νυ πουΐ ἀῃ ΟὈβεγναίίοη, 
6.5. [ῃΠ6 ρΡαᾷβ85 θεΐνεεη “γιαγιῖές ἀπ Δλοσδσ, νν ΠΟ 15 ἴπΠ6 ἔπι γυῖα 
Οαΐἴεβ, δῃᾷ [ῃδ Ἰαυρα δηᾷ τηδύβϑην Ρ]αΐη οἵ Απίοοῃ. (“Ζγρευογέλ.) ΤῊΒ 
ΒΆΤη6 Δα ΠΟΥ Υ βαρσεϑίβ Ππαΐ [Π6 στθάβοη ἴου (ἢΪ5 5:]ΕΠῸ 8. ΤΑΥ͂ ΡΕΥΠαρ5 Ὀ8 
ΔϑΟΥ ΡΘΕ εἰπε Ὶ ἴο ἃ [θη ροσατΥ 1ΠΠ655 ΟΥὁὨἨ ἴο {π6 ϑρομάθηου οαπβθα ὈΥ 
[Π6 ἀείδβοίίοη οἵ Χ βηΐαβ ἀπ Ῥαβίοῃ. 

ἐπὶ τὸν Χάλον] Αοοογάϊησ ἴο Αἰηβννοσίῃ, [πῸ Ολαϊό οὐ Αἰμετυαϊέ 15 
ταθαηΐ, {Πη6 τίνοσ οἵ ΑἸερρο. ΑἸπουρη {πα αἰτθοὶ ἀἰδβίαποβ 15. ῬευΠαΡ5 
ποῖ βιποϊθηΐ, γεῖ, θ6ϑ᾽ 465 θησοπηίοσϊηρ {Π6 αἰ ΠΠ σα] 165 αθονα πιβηϊ]οηΘΩ, 
[8 δύμιυ οι] πανγα θθθη ΟὈ]ϊσεα ἴο ἔπγη πουίμνναγαβ ἴο ἀνοϊα {Π6 
ΤΟΟΚΥ ἀεβοτίβ οἵ αέφά Δαγαζαύ. (ο]. Ομ βθπαυ βισσεβίβ ἃ ἀἰβεγεπε 
τοαΐθ, νυ μῖο ννου]ά μαναὰ ἴαῖκεη Οὐγιβ ἴῃ ἃ πουίῃ -Θαϑίευ]ν αἰγθοίίοη ἃ5 
λυ ἂ5 ἴῃς “δαδμᾷ, ἃ 5114}1 {γαίαγν οὗ [Π8 «ϑα)μγ,, ἔγτομι νυν μῖοῃ Π6 νου] 
Βανα ἐπτηθα δἰπιοβὲ θοὸς ἀραΐῃ ἰπ [Π6 ἀἰτθοίίοη οὗ {π6 βου ῃ-νγαδὲ ἀη 01} 
ἢδ πιεὶ {π6 Ολαϊό. 

θεοὺς ἐνόμιζον] Α τοπηπαηΐ οὗ {π6 Αβϑυυΐδῃ ἀπ ϑυτο- Αταθίδη πνού- 
581 οἱ ἤβῃ-σοάβ. 1)ετοείο, [ῃς τποΐποῦ οἵ ϑθιλίγαμηῖβ, γγὰβ Βα ρροβεὰ ἴο 
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παν θδθη {πγηθα ἰηΐο 4 ἤβῃ, απαᾶ ϑθηλταυη θα ΠΕΥΞ6]Γ ἰηΐο ἃ Ῥίσθοῃ. 
ΘοΙάθη (δ εἷής ϑνγῖδσ, Ὁ. 265) τηαϊςθ9. Πθοσοείο ἰἀθηίοαὶ ἢ άροη. 
Ὧζν Ἐπ|55611 αϊξοονεσεα ςονθηΐθοη Κιπάβ οὗ ἤβῃ ἴῃ 1η6 Ολαϊίδ, ἀμα αἰϑὸ 
Τουηα ἃ ἰοπηίαϊη σα ]16 4 ἐλεΐζαγε ἴῃ [Π6 πεϊσῃ ουτΠοΟΩ, {πΠ6 ἢ5}} ἴῃ νΪΟἢ 
ΜΈΓΕ Γορσαγεα δἃ5 βαοσοά, (Β55. διίαζ, “δέ. οὕ Αἰ ε2ῥο, τι. 207.) 

εἰς ζώνην δεδομέναι] (ομηραῖα ἴῃ Ραγίοαϊαῦ ΡΙαΐ. “ εϊό. 1. 123 Β.» 
δια ἃ Ῥαββασα συοίεα Ὀγ Μδοιηῖοπαθὶ ἔγουὴ (Ἰο. 272 Κ77. 1. 3. 23, 7705 
ἐσέ (τεσιιτη ῬΘΥβι σου }) 2Φ. {2765 τέχογεΣ ἀαεγε. ἀξ αρίφηγε τεχογτὋιες εἴσῖ- 
ἕαΐες αἰέγεότογε ἄος τηοάο. “ἤαες εἴψίξας τηιτε{167γ1 γ6αἸ]ηεἼσιεζιγ,2 φγαεδεαέ, 
ἄαέε 171 σοζζιεγγ, ἄαες 171 ς717165, 

8 το. τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ] Τῇ Ὀεβὶ τηδηιιβοῦῖρί δα ΠΟΥ 15. ἢ 
ἔανουν οἵ Δάρδατος, ννὨ]ο ἢ 15 δοσορίεα Ὀγ Κύμπεγ, ΟΠ Ρυθομς δηά τη 8 
τηδ]ου ν οἵ {πεῸ βαϊίοσβ. ΤΙηάογῇ τοαάς Δαρδητος οἡ {Π6 δας που οὗ 
ΟΠ6 σοοά Μ8 δηᾷ οἰπϑὺβ οἵ ᾿ῃςΘΥ]ΟΥ νγεῖσῃί. ὍΠΘ ΤΙνῸῚ 1[561} 15 αἸ σα] 
ἴο Ἰαφηςγ. ΚΌΠΠΕΥΙ [Ο]]ονγ5 Αἰηβνγουίη, γῆο σοπβιθυβ (παΐ ᾿ξ νγαὰβ ἃ 
Π8Π8] οὗ 1η6 τῖνευ Επρηγαίςθβ, ἴῃ {π6 πεὶρῃ θουΠοοα οἵ ψΏΙΟἢ ἀγα {ΠῸ 
ΤαΪϊη5 οὗ ἃ ἴον ο8]164 δας. Οπ [Π6 οἴποὺ παπᾶ Ῥτοί: Κ͵όοοῃ δπά (οἱ. 
ΟἸ σπου Ἰἀοπίιν 1 τυ ννηδὶ 15 δὲ Ῥγεβθηΐ ἃ ὙΕΥΥ͂ 5118] βίγθατη οα]] 64 
αἱ δαό, απιὰ ὈγΥ ἈΘΠΠΕΙ], [Π6 “ λιγιζαῖγε οΥ δὰγ. Με ΤΆΥ]ΟΥ δοσερίβ 1Π8 
Ἰαϊίευ νίενν δ5 τῇοσθ ἴῃ δοοογάδποβ ΜΙ [6 αἰἸδίαποθ ἔγανεῦβθα, δηα ψΊ ἢ 
πε τηθητοη οἵ {πΠ6 Φμῥήγαξες ἴῃ ὃ τι ὙΠΟ Ἰπ1Ρ1165 (Πδΐ (Π8 ΥΙΥΘΥ νγὰ5 
ποῖ τεδοῃαϑα {Π] [Παΐ ροσυϊοά. 

τοῦ Συρίας ἄρξαντος] “ΓΟΥΤΊΘΥ 5αΐγαρ οἵ ϑγυῖα." Κύππου ἀπάεγβίαπαβ 
ἴῃ86. δουῖβί δ5 πρὶ γίπρ ἰδὲ Π6 νγὰβ ἴῃ ΡοΟνΕΥ ἀρ ἴο {πΠ6 {{π|6 οἵ Ουγιβ᾽ 
σοιηΐησ. 1 950, ἄρχοντος νγοι]α ϑιγεν πᾶνε Ῥθθη {Π6 ἴθηβα δ ρ] ουβα. 
ΤΠ6 τιϑ6 οὗ ἰῃ6 δουὶϑί ἰθανεβ {Π6 ἀδίβ οἵ ἢ15. δαί ΠΟΥ Υ πἀποδγίαϊη, Ὀαῖ 
τηοϑβί ϑϑιγ  α]Υ ἀδποίοβ {Πδὲ ἴ{ Παα επαθα Ὀοΐογε Οὐυὐγὰβ σοΔΠΊΘ. 

8 11. ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν] [πῃ 5 νἱενν οὗ {Π1|5 ραββϑασα 
Αἰηβννουίῃ 5 σαιρρογίεξ Ὀγ (ο]. Οεβπθυ, νη ἀθβουῖθα5 {Π6586. (1. 213) 
8.5 “Ργεβϑίησ τ]δύο 65, [Ὁ] ον ησ Δ Πα σοΟΠϑίδ Π ΠΥ τοπο ϊησ {Π6 φῤλγαξες 
οὔ πε ννᾶγ ἴτοιη Δ6αϊζ:.᾽ ϑυρροβίησ {Πδῖὴ ἴο ἱν6 τὶσῃῖ, {Π6 τ56 οἵ [ῃς 
ῬΙδΡοβί(ίοη ἐπὲ 15, α5 Μύ Ταυΐοῦ ροϊηΐβ ουΐ, ἃ Ὁ Ὺ Ιὰχ οΠ6, ν}}}116 ἃ ἸΙοηρ- 
ΟΠ Ππ6α τηατοῃ Ὀεϑῖάθ (Π6 σἰνθυ- ῬΔη]κ5 νου] 566 πὶ ἴο Πᾶνα Ὀθθῃ ἀ6- 
οἰ ἀΘ αν τη ρο εἰς ἔου ἰγοορθ πο Παά ἴο ἴοτοα ἃ ογοβϑβίησ. 

Θάψακος], ὙΠ αποῖεπὶ Ζηλταΐ, νης, Πἰκς 7 αῤὙαειις, βιστιῖῆθβ ἃ 
“[ογᾶ.᾿ Τὰ ἰ5 πον πον 45 ἴπῸὸ ἰοχά οἵ (π6 “παξαΐ οὐ δαάατυι7, απὰ 
ἴδε ἴοννῃ 1561 15 οα]Π6α «δξχζέγαλ. 

8 12. τοῖς προτέροις] ϑοῃπποίαου βιρσεβίβ τοῖς πρότερον, Ὀπί ἀσαϊηβὲ 
[πε δὐϊπουγ οἵ {πῈὸ μ85.. Κύπποῦ εἐχρίαΐηβ προτέροις ἃ5 ἃτῃιὶ Δἄνουθίαὶ 
56. οἵ {π6 δάϊβοίϊνε ; θᾳξ 1 δηλ τηγ561 ᾿πο]]ηθα ἰο ππάουβίαηα τοῖς 
προτέροις 85 ἃ 5ιείαηίίνα ἴῃ [Π6 [ΟἸ]Οννηρ 5656: “45 ἴῃ [Π6 οᾶβε οὗ 
{Π6 ΤΟΥΠΊΘΥ ΡΥ ΜΠ ΘΠ [ΠΕΥ τηατοπεα ἀρ [πΠ6 σουηίγυ ν ἢ Ογταβ.ἡ ὙὍῈῈ 
ΔΙ Πϑίοη 15 ἴο {π6 Πορ 65 οἵ Χιβηΐαβ, ὴο γα τηθπιὶοηβα ἴῃ 1. 1. 2. 

οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων] “[Ποπρὴν {ΠΕῪ γγεγα ποί σοίηρσ ἴο ἤρῃις.᾽ ἘῸΓ [Π|5 
56. οὗ [Π6 σεηῖῖνε Όβοϊαΐα ἴῃ ΡΙασαβ νῃθγΘ νγα τϊὶρῃξς πᾶνε εχρθοίθα 
ἃ Ῥαγίοῖρ!ε ἴῃ ἀστεεπιθπί ψ τ [Π6 ϑαδ]εβοΐ, κε ποΐς οἡ οἰκισθέντος ἴῃ 
ν. 3.7. Ὑῇὲ Ἰάϊουη ἰ5. δππρὶογθα ΜΉ Θη ἴΐ 15 τεχυϊγεα ἴο ρἶνα δα! οηαὶ 
Ῥ͵ΟΙΆΪΠΘΠΟΒ ΟΥ̓ ΘΠΊΡΠἢ 515 ἴο ἃ βίαίθηηθηΐ. 

88 14, 15. 7716 αὐαώγεδς ογ ἤ7εγιο ἐο ἀΐς ἐγοοΐς. 
πλέον] ἰ5 ἀϑαα Ὁ οομηδοίοα ψ] προτιμήσεσθε, ἴῃ ὙὙΠΪΟῊ σαϑ56 εἰ Πεὲτ 
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πλέον οἵ ἴΠ6 Ῥγβροβι το ἴῃ [Π6 σοτηροιπα νν}}} θῈ τεάαπηάδμί. (Οἱ, ὅορῇ. 
“πέρ. 182, ἸΟΥ ἃ ῬΥΘΟΪΒΕΙΥ 51 Π}118Ὑ ΘΧΘΙΏΡ]6: 

καὶ μείζον᾽ ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας 
φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοὺ λέγω. 

ΤῸ 15 ἔπιθ {παἰ ΚΌΠΠΕΥ βιρσσαβίβ α αἰ Πδσοηξ Ἐχρ]απαίϊοη ὈΥ νϊοἢ πλέον 
15 ἴο θὲ ἴδ Κϑὴ ἴῃ οἱοβε οοῃποχίοῃ ϑν [ἢ {ΠῸ Ραυ οΙρ]ες κινδυνεύσαντες... πονή- 
σαντες. Βαΐ {Π6 τῃγίμτη οὗ [ΠῈ βπίϊγα βεπίθησθ, ἀπ {ῃς ᾿πη ρος 11 οὗ 
Βερδύδίηρ τῶν ἄλλων ἴτοπὶ στρατιωτῶν 876 5[ὙῸΠΡ᾽ ΔΥΡΊ ΠΠΘηῖ5 ἴῃ αν οὗ 
16 [ΟΠΠΕΓ νίαν. (ΟΠΡΑΓΘ τηοσθονεῦ {Π6 τι56 οἵ μάλιστα ἴῃ 1. 6, 5. 

δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι] “νναπίβ {πεῸ ὐεεῖιβ ἴο [Ό]Π]ονν Πῖτη,᾽ γνΉ1]6 δεῖται 
τῶν “Ἑλλήνων νοι] ἀδποίς {Ππαΐ [ῃΠ6 τϑηπεβ νγὰβ δοίμ!}!γ δα ἀγεββεά τὸ 
1[π86 ατεεῖκϑ, “Ῥερβ οἵ (η6 ατεεῖκβ ἴο {0]1ονν Εἰπι.᾿ 

δ τῷ. ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν] “ἴῃ {Π6 ῬΕΙΙΕΓ {πα γοὰ αὔθ Πῖ5. πιοϑὲ 
Ζβαίοιβ θη β.᾽ ΕῸΓ {ΠῸ δα] οη οἵ καὶ ἴῃ {ΠῸ Ῥῆγαβε εἴ τις καὶ ἄλλος, 588 
ποΐβ οὔ 1. 3.ὄ 15. Τὴα δχρχβββίοῃ πιστοτάτοις χρήσεται 15 ἰουπά ἴῃ ἃ 
ΒΙΠΏΙΠΔΥ 56 η56 ἴῃ ΙΓ΄. 6. 3. 

ὡς φίλοι τεύξεσθε] “5 τεδάϊησ, ΓΟ ἢ 15 δἀορίεα ὈγΥ ΝΟ υθομς απά 
1Π6 πηδ]ουιγ οἱ {πῸ δαϊίουβ οὐ {π6 δυϊπου νυ οἵ ἴπγεα ᾿εααϊησ Μ88, 
15 αἰβρίαοσθ Ὀγν ΚΌΠΟΥ ἴῃ ἰανουῦ οἵ ὡς φίλου τεύξεσθε, χνγῆο {ΠοΥΘ ὈΥ 
᾿ηἰγοάμοαβ ἃ ἤΈΒἢ εἰθιηθηΐ οἵ αἰ που] ν ἰηΐο δῃ αἰγοδαν σοιῃρ]Ἰοαῖςα 
βεηΐεηοθ ὙΠοτα οδῃ θὲ Π{{|Ὶ ἀοιθὲ {παξ [η6 σεηϊνα ἄλλου 15 ΡΙασεα 
ὍΥ αἰἰγαοίίοη [οσ ἄλλο, δἃ5 ἴΠ6 εἰηρὶ ουτηθηΐ οὗ ἃ οι ]6 σεηϊῖνα δἰζευ 
τυγχάνειν 15. ἃ 465 [ἸΟΠη 8 0]6 σοπϑβίσιοίοη : “πα ννηδίθνου εἶδα γοὰ ΠΥ 
ΤΘαΠΪγΘ 1 δὴ 5116 γοὰ 1} οὈΐα!η ἴτομὰ ΟὙγὰβ ἴῃ {Π6 ΟΠδυδοΐευ οἵ ἢ15 
{θη 65.᾽ 

88 τ6--οαηα. ““εἼΐγ ογε Ζς αὐοῖτο, ἐλεγν αγὸ ἐλε 3γεέ ἐο εγο55 4 γέψεγ. 
716 γιαγελ ἐς ἐλε71 σογιέϊγιτεα ἐο ἐἦε ἄγαχα:. 

Τλοῦν] Ηδ νναβ {Π6 βοὴ οἵ Ζαριος ἴῃ Εργρίϊδῃ, ἀπά αἱ ἃ Ἰαΐευ ρεχϊοᾶ 
ἀεβεσίβα ἴο Αὐίαχούχοβ (Π)]1οα. χιν. 35). 

ἠδὴ}] “ἴοΥ 1π6 {τὴθ Ῥεϊησ 1 σοηῆηθ τηγ 56] ἴο {Ππαη]κ5.᾽ ΘΟΠΘΙ θυ 
σοι] οὐηϊέ ἤδη ἃ5 βιιρεγῆιποιιβ, ὰΐ 1 ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ ἴννο ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ͂ ΒΙ ΠΟΥ 
Ῥάββασεβ ((ὐὐγοΐ. τν. 1. 2, 1ν. 1. 4), ΔΠ4 [ΟΥΠῚ5 ἃ ἰοσοι Ὁ] 8 οοπίγαβέ ὑυ ἢ 
1ὴ6 βυροαϑίίοη νν]Οἢ [Ὁ]]Ονν8. 

ἐπαινέσετε] Ἰζ ὕΠποΥ αἀορίβ {Π1|5 γεααϊησ ἴῃ ΡΥθίεγεποα ἴο ἐπαινέσητε 
οα [Π6 διυιςπουῖν οὗ {π6 ἴῃγθα ομϊο ἢ Μ55. [ἰ 15 4150 ΠΊΟΥΘ ἜΧΡΥΈββῖνα, 85 1ῃ8 
Γαΐαγα ᾿παϊοαίϊναε ἀδποΐίθϑ ποῖ ΟὨΪΥ 1Π6 οὐγεεί κα {Π6 2ηϑασηε7γῈΣ ἴα θη ἴο 
ΒΘΟΌΓΘ 1, 

8 17. τῶν διαβαινόντων] Βοίῃ ΨΟΠΡτΕοΙΠΐ ἀπά Καὶ ΠΠΠοΥ τοϑίδϊη {Π6 σίϊοϊο: 
Κυῖρευ νοι] Ομ ᾿ξ ἀ5. πη ρ] γίησ [Παΐ ΟἾΪΥ ἃ Ροχγίϊοῃ οἵ {Π6 ἴγΤΟῸΡ5 
τηδάθ {Π6 ραββδασθ, Βαϊ {π6 σοι] παίοη 15 ἃ [ἀνουσῖα οπ6 ΜΠ ΟἿΓ 
δυΐμου (οἴ. οἱ ἐκπίπτοντες Ν. 2. 17, ἀῃ!α τοὺς πίπτοντας ΤΡ. 5. 7), ἀηα ἰπ 
1Πς ῥσεβθηΐ ᾿ηβίδηςα οἱ διαβαίνοντες 15 ἃ ΟΟἸ]δοίνα πα βίδηϊνο, γοργαβθηῖ- 
ἴῃρ ἴῃ ἴδοι τὸ στράτευμα ἅπαν. 

8 18. διαβατὸς γένοιτο] “ΠΕΥΕΥ {1 {Ππαὶ ἄαν Ππαᾶ ἴπ6 υἱνεῦ Ῥθθη 
[ογυάδ]6 οἡ ἰοοΐ, θπξ ομΪν ὈΥ τϑίησ Ὀοαίβ.᾽ Ζειπα σομηράγαβ Γαΐ, Ζτές. 
24, ὝΠΕΥΘ Γπισα]]5 15 Παϊίογεα ὈῪ ἰμ6 βατηα βιισσαβίϊοθ. ΜῈ ΓΑυ]οΥ 5 
τη ἀθυϊησ 15 δοπιοννῃηαΐὶ αἰἤογεπί: “Ρεορὶβ ἀϊ4 ποῖ οὔοββ {Π6 ΥἹν ῦ Οἡ 
ἴοοῖ, ννῆθη {πῸ Ὀτίασε---οὐ {Π6 ἰδυγυ - θοαΐβ---- γοσα {Π6γθ.᾿ [ἢ σΟΠΗΥΤ Δ ΟΠ. 
Οὗ [Π6 {Πεουγ ἐπαΐ ἴῃ ῥάββασα ἰοοῖὶς ρίασα ἴῃ δαΐαμηη, ΑἸηβυγοσίῃ ποίϊοα5 
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{η6 ἕδος {παὲ ἐπε ἑοσά ἴπ υδβεϊοη 15 πανίσα]6 (οΥ βἐθαυηθῖβ ἴῃ ἴπ 6 βρυίησ 
οὗ {πε γεασ, θαΐ ποί Ῥεΐννεεῃ Οοΐοθεῦ πὰ ἘἙυπαγΥ. 

διαβῇ] ὙΠὶ5 αἀβ6 οὗ {Π6 βιθ]αποίϊνε ἴῃ ΡΪαςα οὗ {πε τηοσα ᾿πάθβηϊα 
ορίαίίνε σοπθ5 ὉΠΑΘΥ {ΠΕ βαᾶτηβ σα σΟΥΥ 85 ἴΠ6 ἰγδηβι ΟΠ 5 Οἡ ΜΜΕΙΟἢ τγα 
φοΙητηεπίεα ἰοννατάβ [ΠΕ οἷοβα οὗ (δρ. 111. 

ὑποχωρῆσαι] “Παα ΟἸΕΔΙΥ τηδάθ ΔΥ ΤΟΥ ΟΥτιβ ἴἢ ἐπ σαρδοῖυ οἵ 115 
δαΐατε Κιηρσ.᾽ 

δ το. τὸν ᾿Αράξην ποταμόν] Τῆς Αἰ λαδηγ 15 τηβαπί, ᾿4απέϊοαὶ 
τῆς Ολεαγ, ὉΡοη ἴῃς Ῥαηκβ οὔ ΠΟ ΝΕΡΌΟΠ Δα Π6ΖΖΑΓ Ρ]αηϊεα ἃ ΠΟ]ΟΠΥ͂ 
οὗ 7εννβ, ἀπιοὴσ ΠΟΤῚ νγὰβ {πε ρτορμεί ἘΖεκίεὶ. Βοίῃ γα δπάᾶ 
ΟΠΒΕΘΉΕΥ βρεαὰῖκ οὗ εχίθηβινα τπϊὶη5 ΒΟ Πᾶνα Ῥεθη αἰϊβοονεγεά ἴῃ [Π6 
ἀϊξέσιος θογάδγιπσ ἀἸΡροη {πε 5ἰΐα οὗ ἴῃς ασεεῖκ Ἐποδιηριηθηί. ΤῊΒ ΔΥΠῚΥ͂ 
νὰ 5 ΠΟΥ ἴπ Μεξοροίαπμηϊα, Ραΐ [Π6 σου ΠίΓΥ ὑγ] ἢ 1165 Ὀθεΐννεεη 7 ζαδαξις 
δῃα {Π6 ποιηδα Ατδὸβ 15 σα ]εα ϑγγία ὈΥ οί Ρ] ΠΥ ἀπα ϑίταρο. 

ΘΕΓΑΡΤΗ ΝΟ ν. 

δ 1-2, 7126 ἐγοοῤ« εογεέζγτ ἐζε17, φιαγεῖ, ζεοῤίγι ἐς Ετιῤἧγαξες 072 
ἐλεῖγ γίρλί, ἐλγομσά ἃ ἰσυθὶ φοιε7ι17,}7 σίέοεζεα τοΐἱζ ἐυεῦ»ν ἀἐδεγίῤέζογε οὗ 
Ὡ7716. 

διὰ τῆς ᾿Αραβίας] “1.6. [ῃ6 Μεκοροίαπηΐαῃ ἄεβοτέ πᾶ {πε Ῥαϑίη οὗ 
ἴῃς Ἐπρηταίαβ..  ταῖμου {Παη [Πς6 ναβί βουίμογῃ ρεηϊηβαϊα.᾽ (Ἀδν]]ηΞοη.) 

ἅπαντα ἦσαν] ἘῸΓ ἴΠδ Ρ]υ18] νεγρ, 566 ποίΐβ Οἢ 1. 2. 23. (ΟΙΏρΡαγα 
{86 τι6 οὗἉ αὐτοὺς αἴζεγ τὶς ἴῃ 1. 4. 8. 

8.2. δορκάδες) Αἰπδνουτῃ ποίϊσεβ Π6 ὑοσά 85 8 σεπευῖς ΠδΙη6 
διηοησ ἴπεῈ Οτεεκβ ἴοσ {π6 ναγϊοιβ βρεοῖεβ οὗ ἴΠῈ β8ΖῈ}]6 ΟΥ̓ Δηΐεορα 
{ἰθ6. ὙΠῸ ὠτὴὶς οΥὙἩ Ῥυβίατα πο ἀοιθὲ ἀετνεα 115 παπηα ἴτοσα {πε Πίησε- 
{κ6 ἀρρεπάαρεβ ψὩΟἢ ρῥτοΐεος η6 εασ. ΤῈ ορίαϊίγε διώκοι ἴῃ {Π6 
[ΟἹ οννησ Ξεπΐεηςα 15, οὗ σουγϑο, ἐγεσπεηίαίίνα. 

προδραμόντες [ἂν] ἕστασαν] 1 Ῥεϊϊενε {Παΐ ΨΟΠΡτεομε ἀπ Ὀιπάοτῇ τα 
ΔΙτοσεῖπου τῖσῃξ ἴῃ οταϊ{ἰπηρ' [Π6 ῥαγέῖο]α ἄν, [Π6 τηδηπβουρὲ δας που ΤΟΥ 
ὙΜΒΊΘῊ 15 οὗ [Π6 νγεαϊκεβί ροββιθ]α Κὶπά. [πάδεα 115 σοτη ὈἸπαίίοη νυ Εἰ ΓΠῈΓΓ 
ἕστασαν ΟΥ εἱστήκεσαν ἴῃ ἴῃΠε 5εη86 οὗ ἃ [τεασιεπίδζινε ἱπηρεγίεοϊ, ΠΚὸ 
αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἂν ἀεὶ διελέγετο (77ε71. 1. τ. 16), τγου]ά ΒΕ 
ΕΧίγα ΛΕ πππβαα], που σ ἢ Ῥεμαρ5 ἀδίθηβι]8. οὐνίησ ἴο {πΠ6 Ῥβοι] αν 
ΠΒαγδοίεσ οὗ [Π6 νεῖ ἴπ πιεβίίοη. ΝΟΥ 15 ἰξ τεαιϊγεά ΡΥ [Π6 βεῆβε οὗ 
ἴῃ ῥῬάαββασθ, βίποα 15 δα αἸτοη νου] ΤΈΎΕΪῪ Ρῥγεβεπὲ {86 ϑβἰδίεπιθπέ 
ἴῃ ἃ 655 ροβίζίνε ἔοσῃηῃ. ΚΌΠΟΥ Πογενευ ποῖ ΟὨΪΥ Δα πηϊῖ5 11 Ἰηΐο ΠΪ5 
τεχί, θα τηακεβ 1 (ο]ονν ἕστασαν, Δῃ ἱπηροββι Ὁ]6 ροβιτίοη ΒΕΙΠΕΥ γα 
τερατά {π6 στῃγίῃπη ΟΥ σοπβίσιοςοη οὗ [Π6 βεπίεποα. } 

διαστάντες οἱ ἱππεῖς] ἼΠε ἀεϑουρΡΈοη ἱγτεβ 5 Ὀ]Υ βαυσσεβίβ [Π6 δύταησεο- 
τηεηΐβ ἔογ ἴΠ6 Ζαγιῤαάεῤλογία. ὌΤΥ. πη]655 [Π6 γτἱάδυβ ννεσα ροβίβα αἵ 
Ἰηΐευνα]β δπα ἴοοῖς πΡ [Ππ οΠ856 βιισοθββίνεὶυ ἢ {Πεὶγ Πουβεβ.᾿ διαδεχό- 
μενοι 15 νἸτίι ΠΥ δααϊνα]επί ἴο ἐκ διαδοχῆς. (, ὅορῃ. 7 γαεΐ. 30, καὶ νὺξ 
ἀπωθεῖ διαδεδεγμένη πόνον. 

τῶν ἁλισκομένων] Ὑῆνε Πᾶνε ἃ 51 Π}}1αὉ σοτη ἰ παίΐοι πῃ τοὺς πίπτοντας 
(Γν. 5. 7), ἀπ ομβ ἴο ψΒῖ ἢ {ΠῈ βαπηθ Ἔχοθρίϊομ τηαῦ ὈῈ ἴακεη, οἢ ἴῃ 6 
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στουπᾶ παξ ἱξ σου ]η65 ἴῃ ἃ οο]]θοῖίνα ἰού ἃ 56 7165 οὗ ενοηΐβ, νη ϊο ἴἰ 
5 ἴῃς. οὔ͵]εςξ οἵ {πη6 οοπίοχε δἀπα οὗ {π6 ργαβεηΐ ραγίίοῖρ]α ἴο τερσεβεπέ 
85 βθραγαίβ δπά ἱπερεπάθηΐϊ δοί!οηβ. 

ἀπέσπα] ὅο Κύμηεδν, ΟΠ Ργεομς απα (η6 πια]ουϊν οὗ {Π6 
οαϊίοτθ,  Ὦ16. Μδουοῆδεὶ πᾶ οἴπεοῖς τοαα ἀπέπτατου Π6 εϑὲ Μ85 
εἶνε ἀπέπτα, ὙΥΪΟΠ ἰ5 Βα ρροβεᾶ ἴο ἢεῈ δὴ Αἰς ἴοσπι οἵ ἀπέπτη. ὙΠῸ 
ιι56 οἵ ἀποσπᾶν 85 Δ ᾿π γα 5] Εἶν ᾿π {ΠῈ 56η56 οἵ “ἴο ἄτανν οἵδ᾽ 15 ΔΡ ῬΡαΥ ΠΥ 
ΟΡΕπ ἴο αποβίϊοη, ἀπ δοσουά!ησὶν ΚΠΠΕΥ ῬΥΌΡΟΒ65 ἴο ΞΌΡΡΙΥ τοὺς διώ- 
κοντας ἴῃ {Π6 ῥρτεβθηΐ ᾿ηβίδησα Νὸ ἀουθέ 85 ἃ σεπετΊαὶ ταϊα {Π6 Ραββῖνα 
ἰ5 ΘΠ ρ]ογεά, θαΐ ἴῃ ΨΙΙ. 2. 11 Ψ͵Ὸ Πᾶνε 8 Ἐχϑιηρ]Ὲ οὗ ἀποσπάσας υϑεᾶ 
ΔΡΡδΥ ΠΥ ἴῃ [Π15 56η568. 

ταῖς δὲ πτέρυξιν] ὍΠδ {1]] σοηῃβιίγιοίίοη νου] θα 45 [Ὁ] οννβ : ταῖς δὲ 
πτέρυξιν, αἴρουσα (τὰς πτέρυγας) κιτ.λ. “Πα 4150 ν᾿ ΊΓΠ 115 τυίηρϑ, νυ ἢ ἢ 
ταϊβθα δηά υἰϑεὰ {πκῈ ἃ 5411. ἀνίσταναι 15 ἴο “5ἴαγί᾽ ΟΥ̓́Ῥυΐ πρ᾽ σάᾶτηε, 
ὙΠ116 ἀπαγορεύειν, ἴῃ 56η58 1 ποῖ ἴῃ [ΟΥΤη, 15. ἃ Ροβίϊοδὶ βηαϊνα]θηΐ [Ὸσ 
ἀποκάμνειν. 

88 4-τ-6. (ὐογιέϊηητο ἐλεῖγ γτηαγεῖΐ, ἐλε ἐγοοξς αγγίψε αὐ (Οογεοΐξ, 
οζαίεα ο7ι ἐδε γίσεγ ἤζασεας, ἀγα α,εγτυαγας αὐ γίαεσ. 7112 αἰ έε ες 
οΓ ἐλε γοτεέο εἰεδεγὀε. 

τὸν Μάσκαν ποταμόν] ΑἸποντοΥ ἀθϑουθε5 [Π15 85. ἃ σαπαὶ ἔγοτὰ {Π6 
ἘΛΡ γαίας “ΌΥ ὙΠ] οἢ ἃ σοηβ᾽ θα Ὁ]6 ἐγασέ οὗ δ᾽] ανίατη 15 σαί οἱ ἔτοτα {Π6 
τηδὶπ Ἰαπα.᾽ ΤΠ νεῖ περιεῤῥεῖτο ταῦ Ὀς ἀεβουρένε οὗ [Πϊ5, οὐ, ποτα 
ῬΙΟΡΑΌΪΥ. οὗ {ΠῸ στεαῖ Ῥεμα ΠΏ] ἢ Οσοιγ5 ἴῃ {Π6 τηδὶη σῖνεῦ ο]οβα ἴο [Π15 
Ῥοϊπέ. Τῇῆδ ΡΙαςε 15 ποὺ Κπονῃ ἂἋ5 7γσαΐ οὐ σγαύά. Ὅὴα ρῆταβε πόλις 
ἐρήμη ταῖσῃξ πηθαῃ ΠῸ πιο {Ππᾶπ ἃ “οἰτν ἴῃ {πῸ ἀοβοσί,᾽ Οὐ Ῥοββίθ]ν {πα 
115 ᾿πΠαὈἸταπίβ Πδα ἀδβογίθα 1ξ δὲ [6 δρριόδοῃ οὗ ὕγτιβ, θὰς [Π6 παΐαγαὶ 
ἘΧΡΙπαίϊοη 15 (η6 Ὀεβί, ἃ5 {Π6 αἰβίσος ννὰθ ἀρΡΡαύθητΥ ᾿ΠΠΑὈΙ 6 α ΟΠΙῪ ὈΥ͂ 
ΠοΙηδαϊς {110 65. 

ὃ 5. ἐπὶ Πύλα:] ΑἰἸπϑυνουίῃ δηα ᾿ΘΠΠΕ6]] αὐτὰ οὗ ορ᾽πίοη {παξ {Π6 
ΠΆΤῚ6 ᾿ΤΡ]165 ΠῸ τῇ γ6 {Πδῃ “{Π6 ἰουτηϊπδίίοη οὗ {πΠ6 ΠῚΠ]Ὺ σου πίσΥ ἴῃ ἴΠ6 
εν 6] 41Ππνῖ8] ρ]αϊη οἵ Βαυ]οηϊα.᾽ (Ο]. ΟΠθβηου ἤχοϑ ἴΠ6 δια νΊ ἢ σγυθαΐογ 
ῬΙδοϊβίοη δὲ ἰυννεηίγ-ϑανθη τη] 65 θοῖονν 7712, ΟΥ ΠΘΑΥΪΥ ΟρΡΡοβίία ἴο {πῸ νΠ]ασα 
οἵ ζαγζγαλ, 1.6. ἀθοιξ ἐννθηΐυ-ΙΟᾺὙ Πλ]165 5ῃοτὲ οἵ ἴῃς Μεάϊαῃ ἌΥ4]]. 
Μδομλΐο μα 6] σοηϑίδὺβ {Παΐ {Π6 τεΐθγεμοθ 15 ἴὸ {Π6 δοΐπα] ραᾷ55 {πγου σῇ 
{πΠ6 Μεάϊαῃ ΑὟ 41], α5 Π6 Ἰαΐίθσ, νῇθη οπίϊγο, ταδὶ Πανα εχίθηαβά ἴο 1ῃ6 
Ζηῤἠτγαίξες. 

ὄνους ἀλέτας] “τ1}}-Ξἴοπ 5. Τῇ βίτὶοξ σογγθοίηθβϑ, {Π6 τνοσὰ ὄνος νγουἹά 
ῬῈ υϑεα οηΪγν οὗ {πε ΠΡΡεὺ βίοῃθ. Ὅῆηε ἰάθα οὗ φχοζίογε οὐ εχζεγσῖογε σα [ἢ- 
ΟἸΘΕΥ 1501Π65 [Π6 δοσιιβαίϊνα ἴῃ {Π6 Ρῆταβε παρὰ τὸν ποταμόν. ορύττοντες 
καὶ ποιοῦντες, “Πιδτγγηρ ἀπ ΞΠαρίηρ {Π6ῃη.᾿ 

8 6. ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ] ΚΌΠΠΘΥ ποίοε5 {Π|5 ἔδοξ δ5 ἰπ εερίπσ ἢ 
16 “Παγδοίοσ οὗ (η6 Τιγαΐδηβ, πο Παα Ῥθθη ἄδρυϊνθα οἵ {ΠΕῚΓ δὐτηβ αἵ 
1ῃ6 ἔϊπηα οὗ {πο ὶγ βαθ)] σαίϊΐοη ὈΥ Ογτιβ ἴπΠ6 ατοαῖ. ὙὍηε 8416 οἵ ψῇῆθβαΐϊ 
πα ΒΑΙΕΥ αἱ ομα απηὰ [Π6 βαῖηθ ρυΐοθ 1Ππβίγαΐϊεβ, μῈ αααβ5, [Π6 βενυ θυ οὗ 
τῃε ἔηλῖπθ. Ὅῆηα καπίθη σοπίαϊπηεα δροιΐ ἰἤγεα ἀπά ἃ Πα]ῇ ρἰηΐβ : ψγ 8118 
16 σίγλος νοι] ΠΑ ]Ὺ ταργαβεηΐ οὐσ 5Π1Π1ησ, 

κρέα οὖν ἐσθίοντες] Μη ΤΑΥΪΟΥ σοΟΠΊραγα5 ὈΥ τ ναῪ οὗ ΠΠυπέγα το (865. 
Δεῖ. Οἵ. 1. 48, νγογα ἢδβῃ-τηθαΐ 15. θα] θα “βθοιηάππι ἱπορίαθ βαὉ- 
5: ἀΠπτὴ.᾽ 

8ξ γττο. 41 ἑμπείαργεέ ἐς αδδεγίφεα ας αϑογαϊηο αὶ φοοί ἐϊἰεείγαζίογι ο7) 
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{ἦε ρον οΥ ἐἦ6 ἐγοοῤε. 1724 γεαϑογις τυλίολ ἐγπαμεεαῖ ΟνγηΣ ἐσ Ζατέρε ζς 
γπαγεᾶ. 

ἣν δὲ τούτων... οὐ91 ΤῊ 5 σοΠδΕγΙ ΟΕ ΙΟΠ. τητιϑὲ θ6 σατο Ι]]}Υ ἀ ΙΕ στ 5ῃ 
ἤτοσπὰ [Π6 να] - πον σολεηεα Ἰγαα7142:771, οὗἉ ὙΠ] ἢ ἃ τεμλα κα} 16 ἰηβίδηςα 
ΟσΟυΓ5 ἴῃ Ἐπιτ, 7071, τι46, 

ἐνῆν δ᾽ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαί, 

Ιη {πε οαϑα Ὀεΐοτα τι [Π6 νεῦ δπα σε]δίϊνε σομοῖα ΟἹ βεὶν Δηα ἀγα ἀθο! πο 
845 Οῃ6 νοστά. ΒΒαΐ {Π6 σοπϑβίσιοίοη, νγῃ]Οἢ 15 ΘΟ ΠΟη ΘΠΟΙΡ τ] (Π6 
Ῥτεβεπί ἱπαϊσδέϊνα, 15 Ἔχ ΓΕ ΠΕ]Υ Τασα ὙΠ [Π6 Ἰτηρογίδβοίϊ, Δη4, 50 [8 451 
οΔῃ σαῖποσ, ψιῖπουΐ ἃ Ρ414116] Ἔχοθρί ἴῃ Χαπορμοη. 

διατελέσαι) ΚΌΠΟΥ τεσαγάήβ [Π6 τι58 85 ᾿πἰγαηβιεῖνα, ἐποιρἢ 1η 1Ψ΄. 5. 
ΓΙ {πε δοοσιιβαίϊνε ὁδόν 15 δα δε. Χιλὸν 15 ἴῃ 411 Ῥγο ΠΥ ρτεθῃ 
Το εν, Ἐποιρῇ ἴῃ 1Υ. 5. 25 ἰΐ 15 πϑεὰ οὗ “Πδγυ,᾽ ἴῃ οὔβ οἂβα ψΊ ἢ {πῸ 
δαἀάϊοη οὗ {πῸ δα]εοίϊϊνε ξηρός, ἀπ ἴῃ {πε οἴπετ ψιτποαί 1ξ. 

καὶ δή ποτε] “Ἰπάἀεεα οἢ ΟΠ6 οσοδβίοη, ἃ Ρῇταβα βίαιηρεά ὈΥ {Π6 Ἰαΐδ 
Μὲ 581Π|εἴο 45 ἃ “Ῥαύθαζοιιβ ςο]οσδίίοη οἵ ραγί!ο]65." 

λαβόντας τοῦ βαρ. στρ.] Α Ῥατγεξῖνε σεηϊίνε : “ἴο ἴαϊζα βοιηβ οὗ [δ 68 
Ῥεγξίδῃ ἔτοορ5 ἀπά Ἰοΐπ 'π εχίγοαϊησ [Π6 νγασσοηβ.ἢ 

8 8. ὥσπερ ὀργῇ] “ΔΡΡΑΓΙΕΠΙΥ ἴῃ ἃ Ραββϑίοη.᾽ Ὅῃα Ῥεβί εἀϊΐους ἀγα 
αστεεά ἴῃ οοππβοίησ ἴΠ656 νγοσά5 ἢ ἐκέλευσε ταῖΠοΥ [Πδη Ί σχολαίως 
ποιεῖν. Τί σταδί!γ ᾿πηρτονε5 {Π6 τἢγίῃτη οὗ [Π6 βεπίεηςθβ, δηα ἴῃθγα νγὰ5 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΕΓ ΠΟ Οδῖι586 [οΥ ᾿γγὶ [αἴ]οη. οἢ ἴπ6 ρΡατί οὗ Ο]ὰ5 δπα Ῥίρτεβ. 

συνεπισπεῦσαι)] Μδογϊοῃ 461 5111 εα]5 συνεπισπεύσειν αἴζογ [Π6 ἔνα 
Ἰεδαϊησ μΜ58, ἱπουρῇ 1 μα5 Ῥεεη δραπάοπμεα ὃν ΝΟ Ρσεοῆί, Καύππου, 
ῬΟΡΡο πᾶ {Π6 πηδ]ουϊν οὗ {Π6 βαἀϊίουβ 85 1655 β 4016 ῬΟῚἢ 85 τοσαγάβ [Π8 
σοηβίσιοίοη ἀπα ἴΠ6 5εη586. Τὴ δοσῖϑβί ᾿πα]Ἰσδίεβ τηοσῈ 5 ΓΟηΡῚΥ {Π6 ἰτη- 
τηβαϊαΐα 8η4 Ργθϑβίηρ ΠΕΟΘΘΒΙΥ͂ ΤΟΥ {πΠ6 γοῦκ. ΚΌΠΠΕΥ τεραγάβ συνεπι- 
σπεῦσαι 45 ἃ ΠοΟΠαΘη564 ΕΧΡΙΈβϑίοη [οΥ συνεπισπεύσαντας ἐκβιβάζειν. 1 
αιεβέοη [Π6 πεοεββιυ οὗ [815 ἜἘχρ]δπαίίοη, 85 ᾿Ἰπβίδποθβ ἀγα ποΐ ννδηΐησ 
οἵ ψεγθ5 οὗ {Π15 ο1455 θεϊησ [Ὁ] οννεα Ὀγ ἃ αἰτεοῖ δοοιιβαίϊνο, ΤΏΟΓῈ Ἔβρεοῖδ ΠΥ 
ἴῃ δυῖμουβ γηο, 1 ΧεποΡρΠοη, ἰβδη ἴο {Π6 ἰδαησιασα οὗ ροείγ. ΤΥ. “ἴο 
αἰὰ ἴῃ πτρὶησ ἰογυγατά {ΠῸ τγασσομβ.᾽ 

μέρος τι τῆς εὐταξία] Α Ξἴταπρε ΕἜχργεββίοη, νν]ο ἢ του] Πᾶνα πὸ 
Ῥίαςσβ ἴῃ ΤΠαογάϊ465 οὐ 1) οποβί θη 65, ὙΠῸ π|586 ἴΠ6 νγογὰ ΟὨ]ΥῪ 1 15 ΠΟΤΕ 
παῖ γα] 5656 ἴο 5] ὩΠΥ [Π6 5 αἰ ν]βίοη οὗ βοὴ ΨΠ}0Ο]6, 6.5. οἵ δῇ ΔΎ, 
ἃ ἢξεῖ οὐ {πε Πκε. 

κάνδυ:] ὙὍΤΗΕ κάνδυς ΟΥ σαΐαηῃ τγαβ ἃ σαγιηθηΐ ὑγοΥπ ΟΥ̓ΕΥ [Π6 χιτῶν 
Δ Πα σοΥΓΕΞροπάϊηρ ἴο {Π6 ελζαηηγς. 

μάλα κατὰ πρανοῦς] Τπ {Π15 Δη4 5{Π21187 ἜΧΡΥ͂ βϑῖοπ5. ΚΚ ΠΟΥ οΟπεῖ- 
ἄεγβ [Πδὲ {πΠ6Ὸ δάνευ ἰ5 ἀἸβρ!ςβα 50] ε]ν ἴοσ {πε βακε οὗ σῃγίῃπη ΟΥ̓ εἰ- 
Ῥμαβίβ. Βαΐ, 5 1 μανε βιισσεβίεα ἴῃ ἃ ποΐβ οῃ πολὺ σὺν φρονήματι μεί- 
ἔονι (ΠΙ. 1. 22), [πΠῈ Ῥαββασα ραίηβ ἴῃ ἴογοε 1 τνὲ ἴακα μάλα ᾿πάΘρεπ θην, 
Ἐκ Ζαίγειδ δια βἰτωῖ]αῦ σομ παι] οη5 1π 1, δἰΐη: “πᾶ {παὶ ἴοο ἄονῃ ἃ 
βίξερ ᾿πο]η6.᾿ 

ἀναξυρίδα5] Α ἰἰσῃι-βΒείησ' ἔγοόνγβεσ, πκὸ [πΠ6 ὄγασεας οῦῃ ὈΥ͂ [Π8 
ἴσππς: ΟΕ Ῥτορ. (τν; τὸ, 43), 

ΠῚ υἱγραξές ἐασμζαγιεὶς αὖ αρηεῖγ16 ὀγαξκεῖς, 

Βδτα {πΠ6 οριτηθὲ τγραΐξίς ἘΧας Υ σοΥτεσροηᾶβ ἰο ποικίλας ἴῃ ἴῃς ἐαχὶ. 
ΤῊΘ ἸΟΟΚεῚ σαιτηθηΐβ ϑγεσα Τα]]θα θύλακοι (ΑΥὐϑίορῃ. 752. το87). 
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θᾶττον ἢ ὡς τις ἂν ῴετο] ΤΠΐς Ῥαββασθ, {6 οπα 'π {Π6 ποχέ βθῆ- 
ἴξποθ, 15 ποίθνγουίην, 85 ἴῃ Ὀοίῃ οαβϑεὲβ νγαὰ πᾶν 8η Θχδιηρ 8 οὗ {Π6 
τοάἀπηααπί ὡς ΜΨῈΙΟ 15 ὁπ οὗ {Π6 δαΐποτβ τηοβί ἑανουσγιία ἸαἸο πη. 

μετεώρου:}] “16 ἀπά σαΙτθα οαΐ {πΠ6 ννασσοπβ.᾽ Αῃ αἰζεγπαίϊνα 
ΤΠ ουηρ 15 Δα τη] 551016, ὈῪ ἡνΒ]Οἢ {Π6 δα]εοῖϊνα 15 τηαα 2γοοῤέίε, " σατ- 
τὶεα ουέ ο7ὲ ἐο ἀρλδν φγομειε," 

80. ὅσῳ μὲν ἂν θᾶττον ἔλθοι] ΤΟΙηΔοτῇ 15 [Π6 ΟἿΪΥ δαϊίου οἵ ἴτη- 
Ῥοτίδῃμοβ το Οπηϊ5 {Π6 ἄν, ὑνῃ] ἢ 15 Του πα ἴῃ 411 {πῸὸ θεδὲ μ85 στ οαξ 
ἐχοθρίϊοῃ. ΕῸΓΪ 115 ᾿πβθυΈοη, 566 ποΐβ Οἱ δοίη ἴῃ 1. 3. 17. Δ Πα σοΙραγα 
11Π|..2. 12, ΙΝ. 1.2. ΤΠα ορίαζϊνα 15 δοσοπμητηοάεδίεα ἴο {πε ογαζίο οὐϊῆγια, 
δῃα [6 ραγίϊοϊθ, νυ] ο ἢ 15 ἃ γαπηηδηΐ οὗ {πε αἰγθοῖ παυσαίϊοη, 15 δ] οννεά 
ἴο τείαϊη 115 Ῥίασε Ἔνεῃ δου {Π6 βεπίθποθ Πα5 σμαησθα 105 ἰουτη. 

μαχεῖσθαι... συναγείρεσθαι) ΟὔΒετνα {πὸ σμαπσα ἴο ἴΠ6 φργεβεπέ ἴπ 
{Π6 Ἰαξίευ νεῦθ: “15 411 [Π6 ὑνῃ]]6 ἀββα ὉΠ ησ.᾿ συνιδεῖν ἴῃ {Π6 [Ο]]ονν πη σ᾽ 
βοπίθπος ἰ5 “ἴο ἴαϊκε ἃ Ἴο]]βξοίεα νἱενν. ΕῸΓΤ καὶ...δέ, Ξε6 ποΐβ Οἢ 1. 
1. 2. 

8 το. 776 ἑγοοῤς αγγίνυε αὐ (λαγηιαγαφ. 771ε17 αἰδοῖσς 707, οὐέα!7ι715᾽ 
2γου510715. 

Χαρμάνδη]. ἼΠα 5ἰἴῖα μας ποῖ Ῥεϑὴ ἰἀεπε με, Αἰπϑυνουίῃ Ρ]αςαβ 1Ὲ 
αἱ 7211: (ο]. ΟΠ βηου, ἴῃ ἴπΠεῈ πεϊσῃ ουτΠοοα οὗἉ τι]η5 ἔοι πα οἡ ἴῃ τὶρμξ 
Ῥδηὶς οὗ ([Π6 ἘΠΡΗγαΐεβ, ὁρροβιία ἴο {Π6 1ἰβϑ]απά οἵ “,όδαλ οὐ “αμῤῥαλ. 

στεγάσματα] ΜοΟΙΠΡτεοῆΐ, Κα που, σκεπάσματα Τϊηἀοτῇ ἀπά ΒΘοΠπεῖ- 
ἄεγ, {ῃς Ἰαζίεσ γτεαάϊησ Ῥείησ ἔοαπα ἴῃ [πε σοτγεβροπαϊησ ράββασα οὗ 
Θυϊάα5 (11. Ρ. 248). ΚΌΠΟΥ 15 5ΒίΤΟ ΡΥ ἴῃ ἰανουγ οὗ ἔπ τεδάϊησ οὗ [Π6 
τεχί, Ὀὰς Π Ῥγείασεβ Π15 ἀυρισηθηΐ, ν᾽ Π]Οἢ 15 τηαῖη]ν Ὀαβθα οἢ ἃ ρΡαβϑϑᾶσα 
οἵ Αὐηδῃ (11. 20), ΜΙ ἃ βοπηενμαΐ ΔυΙΓΆΥΎ αἰβεϊποίίοη 85 ἴο {πΠ6 
ιι56ὲ οἵ [Π6 βιυθβίδηϊτινεβ. Οταπίηρ {παξ εηἰ- 5 τ η5. ἀγα τηδαηΐ, ἔπεσα 15 
ποίησ ἴῃ {Π6 [ΟΥΠῚ ΟΥ̓ πᾶσα οὗ σκέπας ἀπ σκέπασμα ἴο φῬτεοϊπάε {ΠΕῚΤ 
ΕΠΊΡΙουτιθηΐ ἴῃ {Π15 56 Π58, ΤΏΟΓΕ ἘΒΡΘΟΙΆΠῪ ἴῃ 8ῃ ΔαΐΠοΥ ὙΠῸ ἀγαν5 
Ἰαυρσεῖὶν ἔγοπι ἴῃς ἸΙαησιιασα οὗ ροείσγ. [15 4 συτγουβ ἔαοΐ {παΐ ᾿ἱπῇαϊεα 
5Κ1η5 δΓ6 511} πιβεα 1ῃ [πα ]ἃ ἴου {Π6 Ξα Π16 ῬΌΓΡΟΒΘ. 

τῆς βαλάνου...τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος: ] “πε ΚεΙηεΙ οὗ ἐπε ἀαξε- ῬΡ4]πη.᾽ 
ΘΕ ἘΠΤΈτθα- 1. τ02- 

ἘῸΓ {Π6 τιξὲ οὗ τοῦτο ἴῃ γτεΐθγεποα ἴο {πΠῸ ἐθτηϊηΐηθ μελίνη, οἴ. τν. 6. 3, 
τοῦτό γε δὴ... ἢ τοῦ ἡγεμόνος κάκωσις καὶ ἀμέλεια. 

δὲ ττ--τ-οημα. κ΄ αὐῥηίθ δείτυεογ Οἰδαγεάπς αημα ἥεορο, τυλίελ ἐς 
ἐαξο7ι τε ογε ὀοίζ σἱαίες ὧν ἐλεὶγ γεδφεοίζουε γηἸεηας. ΦΟγοχε,ετες αξέο έ5 0 
2γι{67787γ6, μέ τυϊέλοιέ σμσοόσς, απαὶ ἐλε φοζωζεγς αγὸ οτῖν αξῥεασεαί ὧν α7ὲ 
ααὐεγεδς ,οηε ΟΥγγ7ιες. 

ἀμφιλεξάντων δέ τι] ἘῸΓ (Ππ δοσουβαΐϊνα, 566 ποία οὔ πολυπραγμο- 
νεῖν τι (. 1. 15). 

ἔλεγεν]Ἱὐ: Οὔβεγνα {ΠῸ ἔθηβθ, "τηδᾶβδ ἃ εἰαίεπγχθηΐ οὗ {Π6 τηδίζεσ. 
8 12. ἵησι τῇ ἀξίνῃ] “1εἰ ἢν αἱ Ηἴτη ψ ἢ πὶ αχθ.᾽ Α νατϊδίίοη οὗ 

(η6 οΥἀϊ παν Ρἤγαβα ἵησι τὴν ἀξίνην, νΥἸ ἢ ν ]οἢ σομηρατα {Π6 ἀ5ε οὗ 
βάλλειν νι ἃ ἀαΐϊνα. 

8. 13. παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα] παραγγέλλει ἰέναι εἰς τὰ ὅπλα 
σου] Ῥ6 [Π6 σοιηρ]οία ρηταβθ, θαΐ {Π6 5πουίεηβα ἔοι οὗ ἰξ βεῦγεβ ἴοὸ 
᾿γάϊοαΐθ {ΠῸ μαβίθ απα δχοϊζοιηθηΐ οὗ {ΠῈ πηουηθηΐ. 

πρὸς τὰ γόνατα θέντα] ΚἀπηεΥ Δα γαΌ]Υ 1Ππϑἰγαΐθϑ [15 ογᾶου ὈΥ͂ 
1ηε [Ο]ονίησ ράββασα ἔγοια (ογη. Νερ. Ολαῦγ. τ. 2, γείζχεαηε ῥῥαϊαι- 
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ξέρὶ ἴοεο τείτεϊέ τραΐθ7γ6, οὗγιίχοφηθ σεγιῖε δεμίο, 2γοϊέτία λασία, {2 2772 
ἐχεΐῤεγε ἀοείζμηε αρετεῖέ. 

οἱ δὲ καὶ ἕστασαν] ὙΤΠΪ5 πιαβδὲ τοίου ἰο ἰπΠ6 πϑαΐγαὶ ροτίίοι οἵ ἔπ 8 
ἔγοορϑ, ΠΟ Παᾶ πο ἰηΐεγαβὲ ἴῃ {π6 ἀἰβραΐα θεΐννεεη [Π6 στῖνα] οἴῆοουβ. 

δ 14. οὖν] 15 τεβατηρίϊνα αἰζεσ {πΠ6 Ῥγενιοιιβ ΡασγθηςΠοϑῖὶβ. ΕῸΓΣ [ἢ6 
νατίοιιβ τηθαηΐηρϑ οἵ (Π6 ρῆταξε θέσθαι τὰ ὅπλα, 5Ξεε ποΐξε οῃ ἐν τῷ ὁμαλῷ 
(ιν. 2. 16), απὰ {Π6 ννε]]- πον σοΙπηπηθηΐβ οὗ τοίξ ἴῃ σοηπθχίοῃ ἢ 
Ἴηαος. 11. 2. Ὑνο ουΐ οὗ [Π6 ἴῃγεα ἀϑασαβ ἀγα 1]υβίταϊεα ἴῃ [Π6 ργεβεμξ 
Ῥάββασα ἀπά ἴῃ (Πε ἢπ8] ξεπΐεποα οἵ {Π6 Ἵμαρίεγ. 

.8 15. τὰ παλτὰ] “Πἰ5 ἔνο ἀαγί5.᾽ ὙΠ656 ἀγα τηϑηἰοπϑα ἀσαΐη ἴῃ 
1. 8. 3, 4Δπα ἴῃ Ονγοῤ. 1. 2. 9, ΠΟΘ {ΠΕῚΓ τι56 15 βχρ] αἰ πε 85 [Ὁ]]ονν5: 
ὦστε τὸ μὲν ἀφεῖναι, τῷ δ᾽, ἂν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσθαι. Τῃ τῶν πιστῶν 
τῆς δἰϊβίοη 15. ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰο ἴμοβα οὗ 15 [Ὁ] Ονγεὶβ ΠΟ ἴῃ Ψ1Π. 25 δ΄8 
οα]]εα οἱ ὁμοτράπεζοι. 

8 τό. κατακεκόψεσθαι] ΟἼὌΞετνΘ (Π6 ἕοτος οἵ π6 Πιίατα ρεστίθοί, 
ΤῊΗΘ οπηϊββίοη οὗ 16 ἁυίϊοὶα ἢ βάρβαροι 15 Εα51}}γ ἐχρ]αἰηβα ὈΥ τεσατά- 
ἴῃ ἴηε βιιθβίαηεϊνα 85. νἱγίμα !Πν εααϊναὶεηξ ἰο ἃ ργορεῖ παῖπθ. (Οἱ. Κο- 
τυωρῖται δὲ οὗτοι (Υ. 5. 10), ἀηα ἃ ποΐξ οη ἴΠ6 Ραββαϑβϑ. 

ἃ 17. ΕῸΓ ἴΠε ρῆγαξε ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο “ οΑπηε ἴο Πἰπη561},᾽ οἴ. Θορἢ. 
Δ λ1. 950, ἀπα Αὐβίορῃ. Κε52. 642. ' 

ΘΈΝΑ ΕΒ 

88 τ--5. 772 Ογεοῖς σοι τεῤοῦὲ ἐἦε ἐγαεῖξ ὁ 176 ἐόν. ΟΥγΘΉΖοΣ 
,γηις ἐλδ 2γογεεΐ ὁ} αἰεσογίδγε 0 Αἰ γίαχογχος τοῦτ ἃ ἰαγρε ὀοών 97 «ασαΐγγ. 
Τἕς αἰρίεοίογε ἀγα] ἐγϊαΐ. 

προϊόντων] ἘῸΓ {πΠ6 οπηϊβϑίοη οὗ (ἢ δυίϊο]θ, 5ε8 ποΐβ οῃ [Π6 ϑᾶτηβ 
ῬΑΓΟΙΡΙ6 ἴῃ 1. 2. 17. 

οὗτο! Ὅμε οὐ πατΥ οχρ᾽ απαίϊομ, δοοουάϊησ ἰο ἩνΪοἢ ἱππεῖς 15 ἴο ΡῈ 
ΞΌΡΡΙεα ΠΌτα [Π6 σεηϊϊῖνε ἵππων, ἴβ ἸΠΗΘΟΕΒΒΑΤΥ, α5 ἵπποι 15 ἴπ ἰΐΞε 1 Ὁ 
εαυϊναϊεηΐ ἴο ἱππεῖς, 6. 5. ἴῃ [Π6 [Ὁ] οννηρ ράββαρα (ὙΠ. 3. 39)» αὐτὸς δ᾽ 
ἐφέψομαι τελευταῖος τοὺς ἵππους ἔχων. 

τὰ πολέμια] τὰ πολεμικά ϑοΠηοίογ, ἃ Π6641655 αἰξογαίίοη, βίποθ {Π6 
ἔπτο δα]εοΐϊνεβ, ἃ5 Καμπεον ροϊπίς οαΐ, ἀγα οἢ Οσοαβίοη Ἰη ΘΓ ΠΏ ΘΑ ]6. 
ῬΟΡΡο Ῥτοροβεϑ ἴο Ἰοΐῃ ἐν τοῖς ἀρίστοις τὰ πολέμια οῃ. [Π6 ΔηδίοσΎ οὗ [Π6 
Ῥῆταβα τὰ πολέμια ἄριστος, Ὀὰΐ [ῃ6 Ροδι[ἴοη οὗ [Π6 δυίϊο]α 15 ἀβοϊξῖνε 

. σαϊηϑί [Π15 σουπα ἱ παίιοη ; δα ἃ ἴο ΠΟ, τὰ πολέμια λεγόμενος (εἶναι) ἐν 
τοῖς ἀρίστοις 15 ΟὨΪΥ ἃ νατϊαϊίοι οὗ {πε Ρῇγαβε τὰ πολέμια ἄριστος νομιζό- 
μενος. 

8.2. κατακάνοι ἃν] κατακαίνοι ἂν 15 ἰουπα ἴῃ ἔπ ς τηα]ουγ οὗ [Π6 
Μμ55, θα Κύμπεν, Ψ ΟΠ τεομΐ, ἀπά 411 {Π6 Ἰεδάϊησ εἀϊΐοῦβ μαννα δἀορίεα 
με δοτῖϑὲ δβ πεοδβϑιἰαϊεα ὈΥ {Π6 ἰβῆβαβ ΨΥ ἢ υγμ] οὶ 1 15 οοτη πε, ΠΕ 
Ῥτεβεποα οἵ ἂν ἴπ {Π15 ἀπά βιπηῖ]αῦ σοηβίππιοίίοηβ Πα5 Ῥεθη Αἰτεδα 
ἐχρ αἰπεα ἰπ ἃ ποίε οἡ ἂν ἔλθοι ἴῃ 1. 5. 9. [ἴ τερυεβθηΐβ ἴῃ {πε οθ]]πα 
πατγαϊϊοη τ παΐ ἴῃ ἴππ ἀἰϊτεοῖ νγου]Ἱά βἰαηαᾷ α5 [Ὁ]]ονν5 : εἴ μοι δοίης ἱππέας 
χιλίους, κατακάνοιμι ἄν. Τῇ [πε τεαάϊησ ὃς τὶσῃΐ, γγχα πηϑὲ ΒΌΡΡΙΥ [Π6 
Ῥαγίϊο!α ασαΐη ψ ἢ ἕλοι, κωλύσειε ἀπ ποιήσειεν. 1 τὴ 1Π0]]η6 ἃ ὨΟΥΨΕΨΕΥ 
ἴο {πῖηκ τηαῖ, οὐίηρ ἴο [6 5ἰ πη] αν οὗἁὨ ἰεγηλϊπαϊίομ, 1 μα5 ἀτορρεά 
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ουὖξ οὗ [Π8 Μ85 αἴϊεγ {πε τνοτὰᾷ αὐτῶν. ἍΝ ΠΠ {Π6 συ ρβεσιθηξ νουῦ5 1.5 
Ῥ͵ΙΈΒΘΠΟΘ 15 1655 του γθα, ἃ5 ἴΠ6 σΟΠΕΙ ΠΡ ΏΟΙ65 ὙΥΒΙΟΉ {ΠΕῪ βυρσεβί ἀγα 
ΠΟΥ τοιηοΐα δηα ππηοογίδϊη, 

κωλύσειε τοῦ καίειν)] ὍὙΠΕ σεηϊζῖνα 15 ἀππι514] αἴζοσ κωλύσειε, Δη4, 45 
Μτ ΤΆ ]οΥ βιιρσσαβίβ, ΘΠ ρα βἰβθ5 Ππ6 ἔαοὶ {παΐ [ΠΕῪ ἡγοτα αἰτεῖν εησαροβά 
ἴπ [π6 ψνοῦῖς οἱ ἀεβίσποίίοη. 

ΟΡδβεῦνα {πΠ6 ἴοτοε οἵ {Π6 ργεροβί(ἴοη ἴῃ διαγγεῖλαι, “ ἴο ΟΔΥΤΥ ΠΟΙῚΘ 
Δ. δοοοιηΐ οὗ 1ἴ ἴο {πΠ6 Ῥεγβίδη Κίηρ. 

8.3. ἑτοίμους εἶναι), “ψε͵Ε αἱ Πῖ5 ἀϊ5ροβα].᾽ Τπ {Π6 βεπίθποθ ψῃϊοἢ 
ΦΌ]Π].ονν5, ἀλλά, ὙΠΟ 15 Ἐχρ αϊηθα ΟΥ̓ δοτηβ οἵ {π6 σοτητηδηίαϊουβ 85 
εαπϊνα]θηΐ ἴο 2γοζγαϊ ΟΥ̓́Τ ΡΊΖ)47,, 15 ΤΟΥ͂Θ ΠΘΔΙΪΥ Ταργεβθηϊθα ὈΥ {Π6 1 απ 
σε: “ΟΥΪΥ Πα τααπαβίεα ἴπΠ6 Κίησ ἴο σῖνα ᾿πϑίχιοι!οη5 ἴο ἢϊβ σαν ΤΥ ἴο 
Ὑγ ]σοσα Πΐτη ἴῃ ἴΠ6 ΟΠαγδοίου οἵ ἃ ἔτθη.᾽ ΤΙη φῖδοβ οἵ φίλιον Ῥορρο 
Ῥτγαίδυβ φίλον, ἃ στϑδαϊησ νυν ]Ο ἢ 15 βιισσοϑίθα ἴῃ ἵνγο σοοᾶ ΜμΜ85. [1 15 
Πονενεῦ 1655 ἔΌσοὉ]6 {παπ φίλιον ἴῃ σοππθχίοη ἢ {π6 οοπίοχέ, π6 
ταίεγεποβ θεϊηρ ταῖμοῦ ἴο 5. μεζγιρς α5. ἃ {Π6 μα {ῃδῃ ἴο ἢΪϊ5 20 Ζ]072 ἃ 5 
5ΈΟΗ. 

8.4. ἑπτὰ] Ὀδοαδιιβα 1 νγαβ ἃ βϑαογθα πατηθοΥ ἢ (Π6 Ῥεγβίαηθ, 50 
Οὐπιιζᾷ τγὰ58 βιρροβεά ἴο σι] ἴΠ6 πρανθηβ Ὀγ (Π6 αἰά οὗ βενεὴ τη βέθυϑ, 
ἴῃ 6 σοπηίθγρασίβ. οὗ ννῇοπὶ Οἢ βαυίῃ τγεῦα ἴΠπ6 βανθῃ βαῖταρβ οὗ {π6 Ῥεὺ- 
βίδῃ Κίηρ, 

8 5. αὑτῷ] 5.. Κλεάρχῳ. ὍΠΕ σεηϊεϊνε τῶν Ἑλλήνων 15 ἀδρεπάθης 
οὐ ἴπ6 Ῥτδροβιίοη ἴῃ προτιμηθῆναι, ΜΝ Ώ16 μάλιστα, 11κ6 πλέον ἴῃ {Π6 
ΒΙΠΆ]Π]ΑΥ Ῥάββασθ Οὗ. 4. 14, 15 ν Γι ΠΥ γο ππήδηΐ. 

ἄρχειν τοῦ λόγου] “Ορεἢβ {Π6 σοπίδγθηοοθ,᾽ νυ 116 {Π6 τη 4]6 ἄρχε- 
σθαι νου] 5ἰσπιν “ Ῥεσὶηβ ἢϊ5 βρεεοῃ.᾽ (ΟἿ. 11. 2. 7, Δπα ψ ἢ 10 σοη- 
{ταϑί {Π6 πι58 οἵ {Π6 δοίϊνε ἴῃ 1. 4.15 (ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν), ἀπ ἀρσαϊῃ, 
1Ὼ ΠΙ, 2. 17 (ἄρχω τῆς φυγῆπ). 

88 6--ὃ88, 712 αὐάγεςς οΥ Ονγδσ, αι λὲς ἐγιζογγοσαΐίογε οΥ ἐδ αεεμείῖ, 
καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων] “ἴῃ {Π6 5'ρῃΐ οἵ σοάβ δηᾷ τηξη.ἢ 

ΞΕΒ ποίβ οἡ πρὸς τῶν Καρδούχων (ΙΝ. 3. 26). [π {πε56 σα865 πρὸς 15 
1 ΈΘΥΑ ΠΥ “ οἡ {Π6 5146 οὐ, “ΠΌΠπ {πΠ6 ἡπαγίοευ οὗ, [π6Β σεπιέῖνε ἀδποίίησ 
16 Ροϊπέ ἔγτοπη νυ ϊο ἢ {πε δοϊϊοη, οὐ {πε σοῃίθπηρ]αίϊοη οὗ [πΠ6 δοίϊοη, 15 
ΒΌΡΡΟΞΘΩ͂ ἴο σοϊημσηθησθ. ΤΠ Ῥσαροβιίοη παρὰ 15 ΤΊΟΥΘ π|818] Δ Πα α͵50 
τῇοΥα ἀοΠηϊία 1ῃ οαβ65 {|κ6 ἴπ6 ργεβθηΐ ΜΠ ΕΊΘ {Π6 ἰάθα οὗἉ τηοίίοῃ 15 ὑσαο- 
{1 4}}γ Ἰοβί. 

αὐτὸν προσπολεμῶν] “Δηάᾷ 1, ἴῃ {Π6 σουγβα οὗ ΤΥ ορεγαίϊίοηβ αἀσαϊηβὶ 
ΒΙπι, Ὀγουρηϊ Πὶπὴ ἴο [Π15 Ρα55 παῖ ἢ6 ἀδβοϊεα ἰο ἀραπάοῃ {π6 σατηραῖσῃ 
ϑαϊηβί τηθ.᾽ ὍΠ6 δοοιιβαίϊνα 15 σονευπθα αἸγθοΥ ὈΥ ἐποίησα : ΟἴΠΕΓ- 
Ὑν 158 νγ6 5Ποι]4 ἢανα τεαυϊγθα {Πη6 ἀαίϊνθ. ΤῊ βεπίεποα 15 ἸΟΟβεὶΎ οοπ- - 
βίσαοίεα Πα νΟΥῪ οΠαγαοίθυιβίϊς οἵ [η6 δαΐῃου, ἘβρθοΙαΠΠ}Υ 45 τεσαγαβ {Π6 
186 οἵ αὐτὸν ἀηα τούτῳ ἴῃ τείδγεποα ἴο {Π6 βατὴδ ᾿παϊνι πα], ἃ οομ ὈΪΠα- 
τη ὙΠΟ νου μαννα Ῥεθη ϑἰπ οι βν ἀνοϊάβα ὈΥ ἃ τποτα οαγεία!] 
νου, 

δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα] (ΙΓ. Τ)ιοάᾶ, ὅ51ς. ΧΥΙ. 43 τὴν δὲ δεξιὰν ἔδωκε 
Θετταλίωνι" ἔστι δὲ ἡ πίστις αὕτη βεβαιοτάτη παρὰ τοῖς Πέρσαις. 

8.7. οὐκοῦν] Ῥορρο, Καϊΐσευ ἀπ Μδομηοπδεὶ βαϊξ οὔκουν, τ ΠΟ 15 
τεϊθοϊοα Ὀγ Κὕμπου δ5 ἃ νἱοϊαϊΐοῃ οἵ {ῃ6 νγῈ]]- πόννῃ στα] 6 νυ Π]Οἢ ΠἸπη15 
τῆ π86 οἵ οὔκουν ἴῃ “ιαβίϊοηΒ ἴο οαβ65 ἴῃ ὙΠ Οἢ ἴζ 15 τεαϊγθα ἴο αν ἃ 
Βίτο σ᾽ βίγεβϑ οὐ {π6 πεσαίϊνο. 
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ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς] Οὐτ ΔιῖῃοΥ ἴα ποίουϊουβὶν Ιὰχ ἴῃ ἢΪβ π56 οὗ {Π6 
Ῥτδροβιξίοη εἰς. ὅ6ε8 ποίεβ Οἢ 1Ψ. 5. 8, δηά τ. 4. 5. [Ι͂ἡη 186 ρῥτεβεηΐ 
Ἰηβίδποθ ΠΟΥΤΕΨΕΥ ὙὙὰ ΙΠΔῪ ΤΟΠΩΘΙ ἰξ 45 [ΟὉ]]ον5 : “γοι εἴς τὴ (απά 
βίατίεα) ἴογ Μγϑία. 

αὖ ἔγνως] ἀπέγνως ϑοΠπεϊᾶετ, νυ ἢ116 Κ που ἀείεπας [πε ἰεχί, σοτη- 
Ρατησ ὙΠεορ. 419, ὑπ᾽ ἀνάγκης σιγῶ, γιγνώσκων ἡμετέρην δύναμιν, 
πεσε δύναμιν, 45 ἴῃ ἴΠ6 σα56 Ὀεΐουθ τι8, ΘΔ η5. “1Π6 σΠαγδοίευ (1. 6. {Π6 
νι ἘαἸς 655) οὗ γουῦ ἔοτοαβ.᾽ Α τόσα να] ἀὐριπηεηΐ ἀραϊηβί {Π6 τεδάϊησ 
οὗ ἴπε εχ τηϊσηΐ θα σαϊβεα οἡ {Π6 βοοσε οὗ δι ρῃοηγ. 

τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδο:] ΧΝΥε τηδᾶῦ ᾿πίεσ ἔτοιη [Π6 δαδιίϊοη οὗ {πὸ δυο 
{παξ {Π6 δἰ] αϑίοπ 15 ἴο {πΠ6 ἔδπιοιιβ ἰερ]6 αἱ ΕΡῃεθαβ. ὍΤῆδ ἔοστη ἔφη- 
σθα 15 σοτηπιοι ἴῃ ἩΟΙΉΕΥ, ΠῸΠῚ ὙΥΠΟΙΩ ἴῃ 811] ΒΥΟΌΔΌΙΠΥ ΟἿΥ Δα ΠΟΥ͂ 
Ῥοττοννβα 11. 

8 8. περὶ ἐμὲ] “ἴῃ γουγ τεϊαίϊοηβ νΊΓ τηβ,᾿ 1655 ἀδῆηϊία [ΠΔπ πρὸς 
ἐμέ. Τῇ {πε οἴαιβα νν]οἢ [ΟΊ] ονγ5 ΟΌβεσνα {Π6 τι58 οἵ γὰρ ἴῃ σα565 ΠΕΥΕ 
80} ΕἸΠρ5α τηϑδὲ θῈ ππαεγβίοοα ἴο σοτηρ]εία ἴΠ6 οοπδίσιοιίοη, (Οἵ. καὶ 
γὰρ ἡμεῖς... πάντες ἀποθανούμεθα (ν. 8. 11). 

88 9ο--εμᾶ. Οἰαγελτς αγια {ἦε σογιογαῖς αοίϊνογ ἐλεῖγ σεν αεῖ, αὐἴε᾽ 
τυλίεζ Ογοργιέες ἐς ἐδξαῖ ατυαγ αγταὶ σεεγείϊν αἰἐςραΐελεά. 

ἐκποδὼν ποιεῖσθαι] ποιεῖσθαι 15 πο ἀοιθέ 4 5ἰτῖοΐ τη! 416 : [ῃ6 ἀβε οὗ 
ἔπε Ῥαββῖνε νοῖοβ θείη Ἐχίγε ΕἸ  τὰγα ἴῃ σοΟηπδχίοῃ Μ] ἢ ἐκποδὼν ἀπά 
ΒΙ ΠΥ νγοσάϑβ. 

τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι] “δἰ ΔΗΥ ταῖθ 85 τεσαγάβ [Πϊ5 τηδῃ.᾽ 8566 ποίβ 
ΟΠ τὸ νῦν εἶναι (111. 2. 37). ΤΏὮτεα ἐχρ]αηδίϊοηβ Πᾶνε Ὀεθη βιυρσσεβίεα οὗ 
115 σοπϑίπιοίίοι : (1) [μας εἶναι 15 τεἀπαπάαδηί (οἢ. Μαίη. 282), (11) {Παΐ 
τὸ εἶναι ἴ5 εαπίνα!επί ἴο ἃ νεγθα] βιιβίαπίϊνα ἴῃ [ῃ6 δοοιβαῖῖνα, ἀπά (111) 
τμαῖ {πε δἀὐάαϊξίοη οὗ {πῸ ἱπβηϊεῖνε ἐεπα5 ἴο Ππη1 ΟΥ̓ ΠΑ ΠΥ [Π6 τπβαηῖησ 
οὗ 1π6 ρῆγαβε. ὙΠῈ 1δϑὲ οὗ {π6 ἀῦονε εχρὶαηαίίομβ 15 ὩΟΥ ΘΕΠΕΙΔΙΥ͂ 
δοςερίεα 45 ἴῃ8 ἔπι6 οῃ6. 

τοὺς ἐθελοντὰς φίλους τούτους 7 ΤῊΪ5 Υείεγ5 ΔΡῬδύθμΠν ἴο {ΠῈ οἤοεΥ5 
ΜὯῸ Παα δβϑεπηθ]εα ἰο Πθασ 1Π6 ἀξοϊσίοη, ποσὶ {ΠΕῪ Παά ποῖ ἴα κεῃ 
Ῥατέ ἴῃ [Πα δοίμα] {{18]. 

8 το. ἔλαβον τῆς ζώνης] Τϊοάοτιιθ 5'σα]ι5 (ΧΥΤΙ. Ὁ. 510) τη θη] 005 
τηἰ5 5 [Π6 πἰιϑιια] οσπβίοτη δτηοτηρ [Π6 Ῥευβϑίδη5 Ὑν ΘΠ ἃ ΟΥΤΠΪΠη4] Παα ῬΕΕἢ 
ςοπαεοιηπεᾶ ἴο ἀεαίῃ. ὍΠῆα δοῖῖνε ἔοπη ἔλαβον, ᾿νὨΙΟἢ 15 Τεδα οὐ 5πρ- 
σεβίεα ἴπ ἰουγ οὗ [Π6 Ἰεδαϊηρ μΜ585, 15 δάοριεα Ὀγ ΟΠ] Ρσεομί, Καππεῦ 
αηὰ Πἰπάονξ, π᾿ Π116 [86 τηδ]ουϊν οὗ {Π6 βἀϊΐουβ Ῥγείεσ ἴο τεδα ἐλάβοντο 
ΜΠ ἴῃς ᾿πίδυϊοσ μ855. (οπϑιἀθυίησ {Π6 σεηϊτῖνα ἡ]. [Ό]]ονν5, γα 
τηῖϊσῃς παίυγα!ν Πᾶνε εἐχρεοίεα {μῈ Ἰαίε ἔοσπι: 1 νου], Πουνενεσ, 
μανε Ῥθεη δἰτοσείμου οἱ οὗ ρ]αςα ψΊ ἢ [Π6 δοοιυξαίϊνε ᾽Ορόντην, ᾿ἰπβίεδά 
οὗ ψῃϊοἢ, 45 ΚΌΜπεσ ροϊπίβ οαΐ, {Π6 σεηϊεῖνε ᾿᾽Ορόντου χου]ὰ παν Ὀεεη 
Ἰη ΞΡ ηΞ4 16 ἕο {Π6 σοπβίγιοί!οη. 

ἐπὶ θανάτῳ] "ἴοτ ἀε41},᾽ 1. 6. 45 ἃ βῖστι ἢ6 νγὰβ ἰο 416. ὙΠε ρῆγαβε 15 
Ἐχομδησοα [οΥ ἐπὶ θάνατον ἰονγατά5 [πε οἷοβε οὗ [Π6 βεοϊίοῃ. Ῥοΐῃ ἴῃ οοη- 
οἰἀογαίΐοη οὗ ἴπΠ6 νεῖ ἄγοιτο, ἀπά Ῥεσδαιιβα [Π6 Ἰαίίεσ ρῆγαβα βυρρεβίβ 
τῆοτα ἀἰγεοῖγ ἴῃς οὈ]εοξ οὗ ΗΪ5 τεσῆονδὶ. 

8 τι. σκηπτούχων] ᾿ἩΤΙηΔοο-Ὀεατετβ.᾽ ὙΠῈ οἱῆοα γα Οὐ ΊΠΑΠΥ 
ἰπβεταξεα ὈΥ Ογτὰβ ἐη6 ΕἸάεῖ, ἀπα [Π8 ρεύβοῃβ βεϊβοϊεα [ογ ἴξ οστηβα 1ῃ6 
Ὀοάγ-σπατα οὗ {πε Κίησ. 

ὅπως ἀπέθανεν] ( οπιρατίπσ Ηετοᾶ. ΥἹΙ. 114, Περσικὸν δὲ τὸ ζώον»- 
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ΣΥῚ ΦΧΡΧΤΘΣ ΟΥ̓Σ [1- ντ, 

τας κατορύσσειν, ἸΚ ΠποΥ Ξισσοϑίβ [Π6 ῬΟβϑΙ ὈΠ1ν {Ππαΐ [Π15 ἔοττη οἵ ἄβθαιῃ 
ΤΩΑΥ͂ Πανα Ὀδθη τοβευνθα ἴοσ Οτοηΐθβ. ὙΠῸ οομοϊπάϊηρ ρΡογίίοη οὗ {Π6 
παγγαῖίνα 15 οοηοεϊνϑα 1ῃ οἵ δας ΠΟΥ 5 θ6βὲ 5Ε}]6 : {πὸ Ιδῆσπιασθ, ὙΠΟ Ν 15 
ΒΡ] ΙΟΙΥ 1561, στιβίησ αἵ ἰἰπλ65 ἴο {πε αἰσηϊν οὗ ἱγαρσεάγ. 

ΠΡ  ὙΠ]: 

83 1-4. 7712 πιαγελ ἐς γεστηιεάί. ΑΖ ἐῆε {λίγα σέαξίογε Ονγας γαοτυς 
Δὶς ἐγοοῤο, αγάεγ' τυλίεΐ ἀὲ ζοίαῖς αὶ σοιέγιεῖζ 97 τυαγ. Μῆς αὐἰαγεδς 10 146 
οὔἤεεγς. 

παρασάγγας δώδεκα] ΤΠ] σοπιραγαίνε 5Πουίπ685 οὗ {πὸ βίασεϑ 15 ἄπ, 
ἴῃ Μτ Ταυ]οΥ 5 οριῃϊοὴ, ἴο [Π86 ΠΘΟΘΘΒΙΥ ΤΟΥ ἐχίγα οδαίίοη οὐνηρσ ἴο ἴΠ6 
ῬΥΟΧΙΤΩΪΥ οἵἩ {Π6 ἘπΠεΡυυ. 

νύκτα9] “[π6 πἰρῃϊ-νγαίοῃθϑ.". ΟἿ, 1Π. 1. 33. ὙΤῈΘ ΡΪαταὶ 15 πβϑᾶ ἴῃ 
ταίεγεποα ἴο {Π6 Ραγίβ ἰηΐο νυ] ἢ [Π6 ἡγΠΟ]6 15 αἰ νΊϑ 016. ΕῸΥ {Π6 Ρἤγαβα 
εἰς τὴν ἐπιοῦσαν “αϑαϊηβί {Π6 ΠΊΟΥΓΟΥν,᾿ ΠΟΠΊΡΑΙΕ εἰς τὴν ὑστεραίαν (1Υ. 1. 
15); ΔΠ4 εἰς τὴν ἑορτὴν (Υ. 3. 10), 1Π|655 ἴῃ {Π6 ᾿αξίου σαβα {Π6 ρυβροβιίοη 
ΤΠΘΔΠ5 5ΠῊΡΙΥ “ἴο τηθοΐ {Π6 γϑηπγοτηθηΐβ οὗ {Π6 [δαϑί. 

8.2. πῶ] [Ιῃ ρΡΙαςε οἵ ὅπως. (ὈΟΙηραῖα {Π6-πι6 οἔἉ τί [ογ ὅ τι ἴΠ1, 3. 
18, ἐρωτάν ἐκεῖνον, τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι. 

ὅπως οὖν ἔσεσθε] ΝΥ ε τητιϑί ΞΙΡΡΙΥ, 45 τιϑιι8], ὁρᾶτε οΥ σκοπεῖτε 
Ῥείογε ὅπως. ἼὙΠΕΙΘ 15 ΔΡΡΑΥΘ ΠΥ πῸ να] στοιπά οσ {Π6 οὔ] οί Ιοἢ5 
ΜΏΙΟΠ Πανα Ῥαθη ταϊβθα ἀραϊηβί ὑπὲρ ἃ5 δῇ ᾿πίθγροϊαίίοη, δἰ Πουσἢ {Π6 
ΤοτΘ ΟΥ̓ ΠΑΥΎ ΘΟΠΒ(ΓΠΟΙΙΟΙ 15 εὐδαιμονίζειν τινά τινος. 

τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν] ΠΕ 5ἰαϊειηεηξ 15. Ραυ οι] αΥ]ν ἰουο Ὁ]6 ἃ5 
σοΙηϊηρ ἔγοῃ ΟΥΤ15, ΤΟΥ ἀπηοησ ἴῃ6 ῬοΥβία η5. ΠῸ Ἰη8ὴ νγὰβ γεσαγθα ἃ5 
{γθθ- θοσῃ ἢ [Π6 5] η9]6 Ἔχοθρίίοη οἵ ἴπε Κιηρ Ππηβο!ῖ, (ΟἿ, 1, 9. 29, 
παρὰ μὲν Κύρου, δούλου ὄντος. . 

8. 4. αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ] Ῥξοαιθα [Π6 Ῥευβίαπϑ ὑγεῦα Πὶβ [ε!]ον- 
σου ηίγγηθη. “1}ὴ Τορατγα ἴο 81] οἴ εὺῦ ροϊηΐβ, πηθί] Π]ς5. 1 8ΠῈ δοίμα! ]ν 
ἀΒΠδΙηΘ 4 (6 η 1 σοηβι θυ) νΠαΐ βουσί οἵ ρβορὶθ, νυπθη νγα σομηα ἴο 468] 
ψν [ἢ {Π 6 πὶ, γοι νν}}] Ππα {Π6 Πα Ια ηΐβ5 ἴο 6. Ὅὴδ ρΡοβιείοη οὗ ἡμῖν ἴῃ 
1Π6 βεπίθηοθ 15 ἃ σοπο]ϑῖνα γεαϑοὴ [ΟΣ ΠΟ Ι ΠΙηρσ᾽ 1 ΜΠ (Π6 νΕ Ὁ ταί Πεῦ 
{πὴ ΜΙ τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας, που Ρἢ. 1Π6 Ἰατίου το πθυϊησ 15 Ρυθίευσθα 
Ὄγ [Π6 τηδ]ουιυ οἵ [6 βαϊίουβ. 

ἀνθρώπους] Α αἰδιηοΐ σοηίταϑέ 15 ᾿πίθη θα Ῥείννεεη ἀνθρώπους ἴῃ {Π15 
βοηΐθηοα αῃηα ἀνδρῶν ἴῃ τῆς πθχί, ψ ῃ]οἢ ΜδομΙΟ Πα 6] 11Ππ|ίταϊθ 5 {το η. 
Ἡξετοά. ν 1. 21ο, ΠΥ ἴΠ6 τοίογθηος 15 ΠΚαυνῖβα ἴο {Π6 Ῥευβίαῃβ: δῆλον 
ἐποίευν βασιλεῖ ὅτι πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι εἷεν, ὀλίγοι δὲ ἄνδρες. 

ὑμῶν ἢ 1 ἀἴὴ 5.ΓΟΠΡῚΥ ᾿Πο]]η6 4 ἴο ἀσῦθθὸ ἢ ϑΘΟΠπειάθυ, ψ}η0Ὸ 
νου] οὔϊξ {15 ννοσα τοι} {π6 ἰοχί οὴἡ {π6 δας ποῦν οἵ οπα σοοά Μ8. 
ἼΠΕ ταρϑίοη οἵ ὑμῶν ἴῃ {Π6 ββοοπα οἱαιιβα 15 Ἔχ ΓΘ ΠΊΘΙῪ αννκυναγά δηα 
ὉΠηαΐαγΑ], Πα, ἃ5 1ἴ 566 ΠῚ5 ἴο Τη6, ΡΟΥΓΘΟΙΥ ΠΠΠΘΟΘΒΒαΤΎ ἡ ΠΘ ΠῚ ΜγῈ σΟη- 
5:6. [Π6 διηρῃαῖῖο ροβιζίοη οὗ {Π6 νγνογά αἵ {π6 σοπηπηθποθιηθηΐ οἵ ἔΠ6 
Βαηΐθηοα: “Βαΐ, 45 τϑσαγὰβ γοϑέ, 1 γοὰι ρίονε γουτβεῖνοβ σοοα τηθῃ ἀπά 
{τπ6.᾽ ΕῸΓ {Π6 δύριηιθηΐβ οἢ {Π6 ΟἸΠΘΥ 5146 1 τηϊιϑέ γϑίθυ ΤΥ το οΥ5 ἴο 
ἸΧ ἀμ ποτ᾿ 5 βαϊτοη, [που σῇ Π6 οὐηἶ5 ἴο πηθηςοη μα οὗ ἴΠ6 τηοβί εβξοίινα, 
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ἐμαξ ᾿πείεσαποῖος οὐ {Π|5 Κιπα τὲ ἔτεχιιθηξ 1 [π6 “4)αδαςΐς, απὰᾶ ἰπἀεεά 
οδΒαγδοίεσιβίῖς οὗ ΧεπορῃΟἢ 5 Ξίυ]6. 

88 5--8. Ονγῶς γεριδτυς ἠξς 2γογηῖσες οὐ γανοιιν, απ 2οΐγιές ἐο {δ 
ἐχέογιξ οΥ ἐλ Ζογσίαγε ΦΡΙῖγ 6 ας α 2ίσαϊσε 707 ἐλεῖγ' γε} ἱγγεογεί, 

Ταυλίτης] Ηδ 15 ΡΟΞΒΙΌΪΥ Δα πίϊσα] τυ Ἰ ἢ ἃ Ρεύβοι οὗ {παξ πατηθ ἯἼῸ ἴ5 
Τηθη ]ΟηΘα ἴῃ ἼΠπο. ΠῚ. 85, 85 Πανίησ βαῖνε ππάθυ ΤΊββαρ  π 65. 
ΤῊΘ νοτάβ φυγὰς Σάμιος ἴθ ποΐ ἱποοπβίβίεπέ ψ ἢ ἐπε ἴδοὲ ἐμαὶ ὙΒαογ- 
ἀἰάεϑ ἴῃ {Π8 ραββασα ἴῃ 4ιυθβεοη ἀθϑουῖθε65 τὴ 85 ἃ (ατίδη. 

καὶ μὴν] “ ἀπα γεί.᾽ Τη 8]] {Π6 ᾿ΠΙΈΤΙΟΥ Μ55 [Π6 δυίο]α ἰς ἱπίτοάπςοεα 
Ῥείΐοτα προσιόντος, Ὀὰμξ Κι ΠΠΕΥ Οπηϊ5 ᾿ξ, δηα πὸ ἀοιδέ δἀνίβθα]ν, 45 πε 
ὑγΟΥα5 τοῦ κινδύνου προσιόντος τεΔα ὈείίοΥ 45 ἃ σϑηϊζίὶνα δΌβοϊαΐθ {Π8Πῃ ἴῃ 
Ἰπητη δ αἸαΐα σοπποχίοη ψἸ τοιούτῳ: “Ὀεσδιιβα γοὰ 816 1ῃ [815 οὐἱβὶβ, ΠΟῪ 
τηδί {πῈ ἀδησευ 15 ἀγαννησ πἰρῃ." 

μέμνοιο] ἼΠΙ5 ταγα ορίαϊζινε, πο ῇ ἰβ [ουπα ἴῃ 411 [πΠ6ὸ μ55, ἰ5. 46- 
[επάβα Ὀγ Κὕππευ ου {ΠῸ δπαίοσυ οὗ {πῸ ἔοστη κάθοιο. ΨΟΠΡτθομὶ μον- 
ΟΥΕΥ δάορίβ μεμνῇο, ἃ ἴουτη ὙΠΟ Οσουϊβα ἴῃ Ρ]αί. ἤεῤμὦ. Ν11. 518 Α, 
ὙἘ116 {Π6 τη] ου ἐν οὗ ἴΠ6 εὐϊίοτβ ρσείεσ μεμνῷο. 

8 6. πάντα σατραπεύουσιν] σατραπεύειν 15 πι50 ΠΥ} [ΟΠΟνοα ὉΥ ἃ 
σεπιέϊνθ, θὰ ΘΈΠΕΙΑΙ ντοσάβ, {16 ῬΥΟποιη5, Πιπηθγαὶς δηα δαϊθοίϊνεβ, 
ο8η, ἴῃ {πε δοοιιβαῖίνε σαβθ, ὈῈ σοηῃβίγισίςα νυν] νεγθ5 οὗ Ἔβνευυ Κιπά. 

8 8. εἰσήεσαν] ΟΌΞετνε {πε ἔοτοε οὗ Π6 ἴθηβθ : “ἢδᾷ βϑοῇ δὴ ἱπίεσνϊ ον 
ἴπ ἔαστι.᾿ ΘΟΠ ΠΟΙ θυ στο] ομλΐξ ἐπα ννοσάϑ οἵ τε στρατηγοὶ 85 ΔΠ ἱπίεγροϊα- 
τοπ, οπ {πε στουπα ἐπαΐ [Π6 οὔ ΕΥ5 ἴῃ αιδβέϊοη δα ἰουπηβα ἃ ρογίίοη οὗ 
1π6 οτἱσίηα] δπάϊθποθ. Ὗε τητιβὲ τετπθτ θυ Πονγενοσ [Παΐ {Π6 Ξρεθοὴ 50 
ίατ μαα Ὀβεδη ἃ βΈπΠεσαὶ ΟΠ6: 72στῦ βα ἢ ΟἰἤσεΥ οὈίαϊη5 ρευτηϊβϑίοη ἔο πτρα 
Ἠ15 ῬΕΥΞΟ Δ] οἱ] τη5. 

ἐμπιπλὰς...τὴν γνώμην] “πε {116]164 ἐΠεῖν Ἐχρεοΐαδεϊοηβ.᾽ ὙΠῸ ρἤταβα 
ΟΟΟτ5 ἀραὶ ἴῃ Τ)ετη. 77εϊα. Ὁ. 543, τὴν ἀναιδῆ γνώμην ἐνέπλησεν αὐτοῦ. 

89. Οἰεαγεΐπς αἰζδοίασες Οὐγς  ο)ὲ ἑαῤίγιρ' αἹ αεξΐσε 2αγέ 17 {16 
407)1171.0᾽ 671. ΟἜ71671ζ, 

οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι] ΚΌΠΟΥ τπιηδεϊείαπας {Π65ε νος 45 ᾿πιρ  γἱησ 
8. ῬΕΙΞΟΠΔ] δποουπίευ Ὀεΐνγεεη {Π6 Ὀσοΐμουβ, Δ δχρὶαπαίίοῃ ϑγΒ]ΟΙ [ σαπ- 
ποῖ {Π]Π}κ ΡΥΟΌΔΡΙ6 ἴῃ 1561, οὐὁ θοσπα ουΐ ὈΥ {Π6 τε οὗ μαχεῖσθαι ἴῃ ὃ 18, 
οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ μὴ ἐν ταύταις μαχεῖται ταῖς ἡμέραις. ΤῊΪ5 ΙαἰίεΥ 
νίενν οὗ (ῃ6 ραββασε ἰ5 δαορίεα ΌΥ ΜῊ Ταυ]οῦ, Ψηο {πἰπηκ5 {παΐ {πε 
ψγοτα ἀμαχεὶ νγοι]α ποΐ παν δε υϑεα ἴῃ τείεσεποα ἴο ἃ ΡῬεῖϑοῃδὶ σοη- 
Πϊοι. 

δ8 1ο---1ῤ8. «4 {25.711 1071 ο7 ἐλε γέναϊ αγη1765. 
ἀσπὶς] ΤῊϊ5 σοἸ]]δοῖνα ϑαθβίαπεινα οσουτθ ἀσαΐη ἴῃ Ηδγοά. ν΄. 30, 

ὀκτακισχιλίην ἀσπίδα, ατιὰ σογηρατε ΜΙ ἰξ [Π6 π86 οὗ ὅπλα ἴογ ὁπλῖται. 
ὙὝΠΕΥΘ 15 ἃ σοηβι θσα Ὁ] ἀἰβοσθραηου Ῥεΐνγθαη {Π6 ἰοΐα]α σίνεη ἴῃ [Π]15 
Ῥάᾶββαρε δηά ἰπ 1. 2. 96.ἁ Ταϊίησ ἰπίο δοσουηΐ {πῸ τεϊηίοσοοτηεηΐβ ΒΙῸΣ 
Παᾶ Ἰοϊπεα ἔπε, δηά ἀεαποίξίίησ ΙΟῸ τηθη ἔοσ ἴῃς 1055 ϑβυβίαϊπεα ὈΥ͂ 
Μεηοΐβ ἴσοορβ, νὰ βου] πᾶνε Ἔχρεοίεα {ῃ6 ἰοΐβ] ἰο βίαπα αἱ 12,000 
Βορ] Ἰΐ65. 

᾿ς Ζευπα Ξυρσσεοίς ἐπαξ [Π6 στοτᾶβ καὶ χιλία τηαῦ Πανα ἔουτηθα ρατί οὗ 
[Π6 οὐἹρῖπαὶ ἱεχέ, {Π6 σερ]δοθειηεπΐ οὐ ψῃῖοἢ νγουἹα Ὀτίπσ ἐῃς ἰοία]5 ἱπίο 
ἴο]αγα Ὁ ]8 ἀρυβετηδηΐ, ΠΠΟΥα Ἐβρεοΐϑ!ν 85 {Π6 ἰπούθαβα ἴῃ ἴπΠ6 ΠΌΠΊΡΕΥ οὗ 
1Π6 ΡῬεϊίαξίβ (2509 85 σοϊηραγθι ψ ἢ 2000) τηΔΥ Πᾶνα Ὀξεῃ πιδάδ δ {Π6 
ΕΧΡβηβ8 οὗ {πΠ6Ὲ Βεδανγ-διτηεα ἴσοορβΌ μοί μευ ἔΠΕΟΥΥ 15 ἴο {πὸ εἴξεοίϊ {Παΐ 
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ἴε ἐοίαῖϑβ αὐὸ σίνθηῃ Ὄχεζρϑῖθ ΟΣ ἴῃ ΠορΠ 65 ῃο Παά Ῥδοθη ᾿εἴξ τη παῦρα 
οἵ (πΠ6 Ῥαρσρασθε. Ηδά {ῃε ἀδἤοϊθπου θεθη Οσσαβίομθα 5016] ὈΥ [ο5568, 
ΜΠΕΙΠΟΥ ἴτοπὰ ἀἴβθαβα οὐ οἰ πούννίβα, ἴἴ 15 ΒΟΥ ΘΙ Ὁ ΡΟββί 16 {παΐ [Π6γ νου 
Βανε ραββεά νι ποιῦί πιθπίϊοη ἴῃ Π6 Ργθνίουβ πατγαίνα. 

ἅρματα δρεπανηφόρα] ἘῸΥ δῃ δἼοοοιηΐ οὗ ἴμεβθ, οὗ, 1. 8. το, δηὰᾶ 
( γοῤ. νι. 1. 29. 

8 12. (καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες) ὙΠ {πῸ Ἔχοορίϊοη οἵ Καπποῦ 
δΔηα ΨΟΙΠΡΥθοΐ, ΠΘαΥ]Ὺ 411 {Π6 βαϊζουβ σοποῦγ ἴῃ ΟΠ ηρ ἴΠ6586 ϑνογάξ ἃ5 
80. ᾿ἰπθυροϊαίίοθ. Καὶ πποὺ ἀδίεπαϑ {ΠΕ 1 ̓ πίγοάποίοη ὁπ ἴΠ6 στοππά {πΠαξ 
ἄρχοντες τΟρτ βοηΐβ ἃ σοπούαὶ ἴ46α, {Π6 ἰθοπηΐοα] αν βϑίοηβ οἵ νν οι ἀγα 
1ῃε στρατηγοὶ ΟΥ̓ ΞΕΠΙΟΥ οἰἤσοεΙ5, πα {Π6 ἡγεμόνες οὗὨ ᾿ἸΠίΕΥΙΟΥ ταηκ. Βυΐ, 
85 δδοῇ οὗ [Π656 οἴῆοθυβ νγὰβ ἴῃ σουητηδηα οὗ [Π6 βαπη6 ΠΙΠΊΡΕΓΙ οὗὨ ἰγοΟΡ 5, 
ἘΠΕΥΘ 15. ἜΥΕΥΥ ΓθΆ5Οῇ [ΟΥ̓ 1ΠΓουτησ {Παΐ {ΠΟΙ Δα ΠΟΥ νγὰβ5 Βα 18] : αἵ ΔΗ͂ 
τγαΐβ ἴξ 5 Ἔχίσθυηθὶν ΡΥ θ4 16 {Παᾶΐ ἴῃ 50 ναϑί Δῃ ΔΙΤΩΥ͂ ΔΠΥ Ὀπί {Π6 νΕΥΥ͂ 
πϊρῆθϑὲ ἴῃ σομητηδηα σᾶπ 6 ταργοβεηίβα ὈΥ {Πα 5Π18}] ἰοΐα] οὗ ἔουυσ. ΟἹ 
ἴΠ6 οἴου Παπά, 1 1Π6 βυρβίδηςινεβ ἃῚΥΘ ΘΙ ΠΙΡΙΥ͂ Ἔχραπαίουυ οὗ {πε ἔδοξ 
τπΠαὶ {πΠ6 ἴοι ἄρχοντες ΜΕΥ ἐκ οὔεῖο στρατηγοὶ ἀπ ἡγεμόνες, πε 5Ξεη8ε οὗ 
1Π6 ῥαβϑασα ἰ5 Ἰπί6 ΠΠσΊ  ]6 Ῥαΐ γε κ. 

ὑστέρησε τῆς μάχης] Ηἰἴ5 περ]ίροποθ ἴῃ [πΠ6 ἀδίεπος οὗ πΠ6 ϑυυίδῃ 
σαΐεϑβ (1. 4. 5) βυρσσαβίβ {π6ὸ ργορδὈ}ν {Ππαΐ Πἰβ ἰΔΥαΎ ἀΥγῖναὶ οἡ {πΠ86 Ρτδ- 
βεπί οσσδϑβίοη νγὰ5 ᾿πίθῃ τ] 0 Π 8] οἡ Πἰβ ρατί. ΤῈ 15 δἱ δὴν γαῖΐβ οἰξαῦ [παΐ ἢ8 
βίαγίθα ἴῃ δἄναδησα οὗ Ουχιβ δ πα ΠῚ5 ΔΥΓΊΥ͂ (1. 4. 571. 4. 18). 

88 14-εηᾶ, “4γέαχεγχες αἰδείίγες ἐλὲ δγιραροηῖογιέ, αὐαηιαογεῖγερ ἔλθ 
εἴογεγιεο οΥ ἐλ ἐγεγεΐ τυλῆεξ ἀξ ἀκα εογιοίγιείο ἀσαΐγοξ ἐδ ἐγευααῖο75. 
“4 Ξοολεαγεγ τυλο λαα γοῤῥερίεαί ἐλὴς γεστξ ἐς γειυαγαεα ὃν Ονγης. 

τάφρος...ὀρυκτὴ] ὙΠῈ ρΡῆγαβα οσουτβ ἴη Ηοτη. 71. ΝΠ. 179. ΤΗΘ 
ΟὈ]εΘοΐ οὗ {Πϊ5 ἴγεποῦ νγα5 ἴο Ἔεχοϊαάθ Ουγιβ Όπ ἐπα τσ ἢ σογη- Ἰϑ γοΐβ 1Π 
16 Θῃοϊοβεά ρ]αῖη. Εοσυτηϊηρ Δη Δη5]6 ψυ] ἢ [Π6 ἘΠΙΡΉταΐθβ, Ὁ ἈΡΡδυθΠΕΥ͂ 
ἴοοῖϊς 4 πουί- αβίθυυ ἀἸγθοίοη ἀη11] 1 Ἰοϊηεα ἴῃ6 Μεάϊδη 411. ὙὍὴ8 
ῬΙεροβιείοη ἴῃ ἐπ νεγῦ παρετέτατο, ἃ5 ΜῈ ΤΑΥ]ΟΥ Ροϊηίβ ουΐ, ἀδποῖεϑ 
ΒΙΠΡ]6 ἐχΖ671.51072. 

8 15. τοῦ Μηδείας τείχου] Α΄ Θχαμηϊπαίίοη οὗ {π6 {Ππθουῖθβ ΒΟ ἢ 
μανε Ὀδθθη σγαϊβθα ἴῃ τοσαγὰ ἴο {π6 ἰάἀεπεϊοδίίοη οὗ [Πϊ5 ψΨ8}} νγνουἹᾶ ἔδυ 
Ἔχοθοϑᾶ {Π1ὸ σοπηρα885 οὗ ἃ ποίθβ. 1 δηλ ἐπεύβίοστθ σοπῃρεὶ]βα ἴο τεβεῦνα ἰξ 
ἴου σοπϑι ἀθγαίίοη ἰη ἃ Παΐασα ΑΡΡεπαϊχ. ΤῈ 15 δ ΔὴΥ σταΐβ οἰθασ ἔτοστη {Π6 
δἰαίθμηθηΐ σοηΐδι θα 1Π 11. 4. 12 (ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδείας καλούμενον 
τεῖχος καὶ παρῆλθον αὐτοῦ εἴσω) {πὲ 1ξ νναϑ δἰζπαϊοα δείοτυ (ὰπαχα, απᾶ 
1Παι {π6 ατεεῖὶς ἰγοορβ αἸ4 ποῖ σεαοὴ 1ξ {1} αἴτου {ποὺ Παα εἴς πε Ὀαίι]6- 
Βε]4 δηᾶ νγεῦθ τηδτοῃϊηρ Δογοββ ἴο {ΠπΠ6 ΤΊρτβΒ. ὙΠῸ ἱπηργαββίοι ἴο {Π68 
ΘΟΠΙΓΔΥΥ͂ ΤΊΔΥ Πᾶνα ἀυΐβθη ΠΌτη {Π6 Ὀε]ϊοῦ {παΐ {ΠῸ ἴτας βιΐα οὗ {πῸὸ 4}} 
μαᾶ Ῥβεπῃ αἰβοονοσεά ἴῃ γα Δ Ἕγιγδαῖ, ἀπ ΟἹ Ἔα Ραμ] πηθμξ σΟΥΠ ΠΟΙ σ᾽ 
ἴπ {π6 πεϊσῃρουσποοά οὗ νέας ἀπα Ἂχίεπάϊησ τοπὶ (Πη6 ᾿ηῥλγαξες ἴο {Π8 
Ζηργς ἴῃ αὶ ἀἸγεοίοη του ρ ]ν ΡαγΆ}16] τ {Ππαΐ ἴαῖκοη ἴῃ 411} Ρργο θα Ὀ] ΠΥ 
Ἐγ {Π6 ἔπι 41. Μτ Ἴδυ]οῦ, γηο Πᾶ5 Ῥεβίοννεα σγεαΐ οαγβ ου [Π6 ἴῃ- 
νεϑβιϊσαίίοη οὗ {Π6 βθ]εοί, ᾿ηο}1π65 ἴο {πῸ Ῥε]ΪοΓ ἐμαὶ (πΠ6 Μεάϊαπ 8} 
τοοῖς πὶ βαϑβίευ!υ ἀϊγεοίίοη [ῸΥ ἃ ποτὶ ἀἰβίαπος αἰζου 15. ἡπποίίοη ἢ ἐπα 
Επῤλγαΐες, απιὰ ἴΠ6ῃ τὰγηθα ΞΠΑΓΡῚΥ ἴο {Π6 πουίῃ {11 1 γσβδομβα {Π6 δποϊεπξ 
Ῥεὰᾶ οἔτῃς Ζ ογς. [ΕῸΓ ἃ τηοάϊποδίϊοη οὗ {πΠῈ ἀθονε ἱΠθοσυ, 566 ΑΡρ. 11. 

αἱ διώρυχες] Υ̓Παΐονεῦ τῆᾶν πᾶνε θβθη {πε αἰγθοίίοη οὗ [Π 6586 οδηδ]β, 
1 5 δ ΔῊΥ ταῖβ οἰθασ [Παΐ, {κ6 ἴῃ6 Μβάϊδηῃ 411, ἴΠῈγ ἰδ ὀεγοηπαὶ ἴῃ 8 
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Ῥαΐε6- Πς] ἃ οὗ συπαχα : οἴ μπουννῖσα {Π6Υ σου] Πᾶνα ἐουτηδα ἴῃ {Ποτηβοῖνεβ 
ἃ βυβηοϊεηξ ἀδίεπος ἀραϊηβξί [Π6 δἀνδηοίηρ δυύτην, ἀπά {Π6 ἀυί!ποῖα] ἴΥΘ ΠΟ ἢ 
τηβηιοπθα ἴῃ {πὸ 1αϑὲ βθοίΐοη νου μανα Ὀθθη ἃ δε α1655 ἰαϑὶς. Αο- 
σοΥαἸηρῖν, δ5 {πὸ ασβεῖτβ παᾶ ποί γεΐ γϑδοῃθα ἤθη ἴῃ {Π6 σοῦγβε οἵ {πεῖν 
τ δΥ ἢ, Π6 τνοτά ἔνθα τηιβὲ ΡῈ πϑεὰ Ὀγ {π6 δαῖμοῦ ἴπ {Π6 ναρταβὶ Ροβ- 
51016 56η86, οὐ εἶβα τηιβδί γϑίευ ἀἰτθοῖγ, δα ΜῪ τοῖα βυρρεβίβ, ἴο {ΠῈ 
Ποποϊπαϊησ ρουίίοη οὗ ἰῃ6 Ἰαϑέ βεηίεποε: μέχρι τοῦ Μηδείας τείχους. 
Ιπάςεα 6 ρύόροϑβεβ ἴο βυιθβεϊςαία ἃ σουμηπηα ἴῃ ΡΙαςα οὗ {Π6 {1]] βἴορ αἰζετ 
τείχους, νΥ ΒΟ τγου]Ἱα ἀςβηϊίεὶγ ἢχ {πε τηθαηΐησ οὗ [Π6 ραββασθ. Ασοοτά- 
ἴησ' ἴο {πἰ5 ἔπβοῦγ, (Π6 τνογά ἔνθα .ν1}} ἀεποίςβ, ννἱἢ ποτα ΟΥ 1655 Ἔχδοί!- 
ταᾶς, ῃΠ6 ρΡοϊηξέ ψῇοσα ἰῃς σαηδὶς τηεὶ {Π6 7971 αἱ {Π6ῚΓ πουίηθτη 
οχίγεσηϊίυ, δηα πΠεσθ, ἴπ {Π6 ορἱπίοη οἵ βοῆβ δυϊμου 65, γ1ὲ 86 ἴο 
ῬΙαςσε {πε ἰευτηϊπαίϊοη οὗ [πῃ Μεάϊδῃ ΝΥ 4]]. 

ἀπὸ τοῦ Τίγρητος... ῥέουσαι] ΤΙ ἩΪΐ5 Ξἰαἰοτηθπὲ {Ππαΐ {Π 656 οαπα]5 ἤοτν 
ἔτοτα [Π6 7 7ργίς, απὰ ποῖ ἴτοπι πῸ ΖΦ ῤλγαΐες, ΧἜπορἤοη 15 δἵ ναυίδηοα 
τυ! τῇ 411 οἴπμευ δας που 165, ἀπεϊθηί δπα τηοάθγῃ, ῆῸ Πᾶν νυυι6η οἡ ἴΠ6 
50] 6ο. Βαΐ, δοσογάϊησ ἴο Αἰπβυνουίῃ, “1Π15. αἰ ΠΟΘ] 1Ο565 115 ἔοσσε, 
ΜΉΘ Π τγα σοηβίογ {Ππαΐ [Ππ6 ΔἸ] να] Ρ]αῖη Ὀεΐνγεεη {Π6 ἔνγο συἱνεῖβ 15 50 
16 ναὶ {παΐ 1ξ τηθυεὶν σθααῖγοβ ἴο Δ]ου [Π6 ἀϊασοπαὶ αϊγεοίίοη οὗ ἃ οδΠ8] ἴο 
ἀείδυτηϊηθ νοι νγαν ἰΐ5 νγαΐευ 5841] ἥονν, ἀπά {Ππ5 {Π6 τηδύϑῃ οἵ αὐ ἤηῦ 
ἰ5 Ποοάεα αἵ οπβ ββαϑοὴ ὈΥ {π6 Ζ77ογίς, αἱ ἀποίμευ Ὀγ {π6ὸ Ζηρῤραγαξες 
[Ὠτουρη {Π6 πα σαηα]. ὙΠδ βατὴς δας ΠΟΥ βιιρσεβίβ {Παΐ [ῃ6 οδ 415 
τηθπι]οπϑα ὈΥ ΧΈΠΟΡΠΟΙ τηδῪ ποί Ὀ6 ἰἀθπίϊοαὶ ν ἢ {Πο56 τοίεσγαα ἴο ὈΥ 
ΟΠ υυτϊΐευβ Βαϊ οπῈ5 οὗ τυ ποὺ ππηροτίαπςοθ, “ ἄγαννῃ τῸπὰ {Π6 ΤηΔΥ5ἢ οὗ 
ΑΙ-αἴ απὰ [με 72.γές, ἀθονε {πε σδπα]5 οἵ Βαθυ]οη 1561. 

διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη] Α Ῥοϊ]ά ΕΧαμΊρΙς οὗ {πε σοπδίχιοίίοη ᾿πποσγ 
85 “ῬΡαγί{᾿γ6 ἀρροϑβίτἰοη.᾽ ΤῊ δάάϊείοη οἵ {Π86 βϑίηρι]δυ ἑκάστη ἴο {με 
ῬΙΌΓΑΙ νει Ξιισσεβίβ {Π 6 ἰᾶθα οὗ ἃ πατηθετῖ οὗ [ΠΊηρ5 [Δ Κθη σϑγΖα 177. 

παρὰ τὸν Ἐὐφράτην] ἘῸΓ (ΠΕ δοοιαίϊνα 566 ποΐβ οἡ 1ν. 3. 1. 
8 7. ὑποχωρούντων] Τί ἰ5 ῬΡοΞ51016 ἴο Ἔχρ αΐη {Π15 Ῥαυίορ]6 45 ἴπ 

ἀϊτεοῖ ἀστεεπηεπί ΨΊ ἵππων καὶ ἀνθρώπων. Βαΐ, σοηϑι ετῖηρ 115 Ροϑβὶ- 
ἔἴοη ἴῃ ἐπε βεπίεποθ, 1 τηποῇ ρτείευ ἴο πηαἀεγβίαπα αὐτῶν, (1. 6. {Π6 Κίησ 
ἀΠα Πῖς ἰτοορβ), ὙΠΟ τη Ὀ6 τϑϑα!]ν ΒῸρΡΡΙΠεα ἔτοπη βασιλεὺς ἴπ {Π6 
Ῥτενίοιιβ οἰαβθ. ἘῸΓ {Π6 σοιηθἰ παίίοα οὗ [Π6 πεαΐθγ ρ] γα] ἔχνη ΜῈ ἃ 
ῬΙΌγΑ] νευρ, 566 ποίε Οἡ 1. 2. 23. 

8 18, θυόμενος] ΕῸΓ {πε αἰΞιϊποϊΐοη ἰῇ βθῆβα Ὀείνγεεη {Π6 σείζοιδ 
Δηᾶ ηηέαϊς νοῖςς οἵ [ῃ8 νευρ, 5ε6 ποίβ οῃ θύσαντες ἴῃ Κ΄. 6. 27. ΔΥΠΠ 
{πε Ῥῆγαβε δέκα ἡμερῶν σοτηρατα ψυκτός, “ἴῃ {π6 πῖσῃς. Τί 5 πὸ ἀουθέ 
ἴο θε ἐχρίαἰπεά δ5 ἃ ρατγεϊεῖνε 56, ἀεποιίπρ ἴπ {ΠῸ [ΟΥτηῈΥ οα58 ἃ ἀεῇ- 
τἰΐα ρευϊοά ἰπ ἐπε σουῖβα οὐ ΠΟ ἢ βοτηθίῃίηρ ἰαϊτοβ ρΙασθ, ἀπά ἴῃ [Π6 
Ἰαἰίεῦ ἃ τεσορηϊϑεα θα ἰηἀεβηῖίε ρουϊοά, οὐ ἃ ρευοα οἴζβη γεουστίηρ. 

εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραι5] εἰ μὴ ἐν ταύταις μαχεῖται ταῖς 
ἡμέραις, Κα πει. ὙΤἼδ εχίεγηαὶ ενιάθηςθ 5 αἰπιοϑὲ ἐπ }}ν αἰν!εα Ῥε- 
ἔνγεθη ἐπε ἀθονα τεαίησβ, δ5 {πΠ6 ἴουγ ᾿Ἰθδάϊησ Μ55 Ἴχῃῖθι πς ἀοαθ]6 
περαῖϊνθ, ΨΏΠῸ Ὁποίμευ οὗ συεδέ δα ου Ὑ οπηϊ5 ἴΠ6 μή. Βαϊ 1ἃ οδη 
ΞΟΔΥΟΕΙΥ ΡῈ πυεβιϊοπεα {Ππαΐ [Π6 τεδάϊησ οἵ ἴῃς ἐεχί, νῃΐοἢ 15 δοσερίεα 
ΌΥ ΜΟΙ ΠΡτεςοδέ, 15 [ΠῈ τῆογα ἔοσοὶὉ]6 ἰη σοηπαχίοη ψ Π {π6 οοπίεχέ, ἔπ 6 
πεοραίΐῖνε Βεΐπσ' ἔα Ἰκεη ἴῃ οοβα σοτηἰπαίϊοη ψἸἢ μαχεῖται, ἀπ ἐογτηΐηρ ἴπ 
ἔλοϊ ἃ περαϊϊνε νευσρ. 

8 19. ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι] “Παὰά «ραπάοηπεά 4}] ἰάεα οὗ 
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Πρμεϊηρσ.᾽ ὙΤΗς νεῖ ἀπέγνωκα ἴῃ {[Π|5 σοΠΠοχίοη 15 Ῥογγονγθα ἤοτη [ἢ 6 
Ροεΐβ, δηᾶ 15 ἀβια}}Υ σοπδίγαιοϊθα νν] ἘΠ {Π6 δοσυϑαϊίνα (45 ἴῃ Δ], ν τ. 5. 
7) ταῖμεσ {παπ {Π6 σϑηϊίνθ. ὲ ᾿ : ᾿ 

8 20. αὐτῷ] Απ εἴῃῖο ἀδξϊνε : “1116 {πΠ6 τηαΐη Ρουίίοη οὗ ἢΪ5 
ἰτοορ5 σγεύα τηατοῃηρ ἴῃ αἰβογάθυ. 

τῶν ὅπλων... πολλὰ... ἤγοντο] ΤΠ τεουσσεπος οὐ {Πϊ5 σοπβίσιοίοη 
Αἴζου 50 5ῃοτί δὴ ᾿ῃίευναὶ 15 ποίθυνγουί ηυ, 85 ἰουγηϊηρ᾽ ἃ 5 ΓΟΠΡ' σοπίγαβε 
ΜΙ ἢ 115 τατα δηά Ἰηθαποηξ ψ586 ΡΥ ΤΠαογαΙα65, Π)διμοβίμθηθβ δηὰ ἴΠ8 
Ῥεϑί νυ ευ5 οἵ δῃτχαϊίγ. 

ΘΗΑΡΤΈΕΝ {ς 

85 1--τῦ. 774 αῤῥγοαελ οΓ ἐλε δ2θηιγ. ΑΑ' ἐἰφδογζῤὝέίογε οὗ ἐἦς αῤῥεα7- 
αἼ2εο αγτεῖ γεία σε Τοσηέζογις ο7 ἐδ εογι{6)2 1171. α777165. 

ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν] 1. 6. ῬεΐννεεΠ 1Ο ἀη4 12 ΟὈΪοοῖς. ΤΊΞβθη 
σῖνεβ πρωΐ, πληθούσης ἀγορᾶς, μεσημβρία ἀτπιὰ δείλη 45 {π6 ἴουγ αἰν!- 
δίοηβ οἵ ἴπ6 ατξεὶς ἄαγ. ὍΠδ ]Ἰαβί-παιηθαὰ νγαὰβ οῃ οσοαβίοη {πῚΠῈΓ 
ἀϊνιςα ἰηΐο πρωϊαία ἀπα ὀψία. 

καταλύειν] “ἴο Παϊϊ.᾿ ὍΠα δοοιυβαΐϊνα, νυ] ἢ πὸ ἄοπθέ Γουπηθαᾶ ρατέ 
οἵ 1Π68 οὐἹϑῖηα] σοπϑίγιοιίοη, Οα]α Ργο θα ὈΙΥ μαννα Ὀθθη ἵππους ΟΥ̓ ὄνους 
γαῖ μευ {Πὰη πορείαν. 

τῶν ἀμφὶ Ἰζῦρον πιστῶν] Με ΤαΥ]οῦ 1Ππ5ἰγαΐθθ {Π6 {6 ἴτοσα ἔπ6 
ΟΡΘΠΪηΡσ ΟΠοσιβ οὗ [Π6 Ζεγεας οὗ Αβοῆν]υβ: 

τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 
ἱἙλλαδ᾽ ἐς αἷαν Πιστὰ καλεῖται, 

ΓΟ ΟΠΊΡΑΓ͵Θ ἴοο ἃ ᾿ἰαίευ ραββαϑα ἴῃ {Π6 ΡὈΪδΥ (τ. 677), 

ὦ πιστὰ πιστῶν ἡλικές θ᾽ ἥβης ἐμῆς. 

8.2. καὶ πάντες δὲ] ΤῊΪ5 τιΞ6 οὗ δὲ ἴοΥ δὴ Πα5 Ῥδθη δχρίαἰπθᾶ ἴπ ἃ 
Ποῖα ΟΠ 1. 1.2. ΚΌΠΠΗΘΓ αποίεβ ΟΥ̓ γγὰυ οἵ 1ΠυΞίγαϊίοη [Π6 [Ὁ] ονησ 
Ῥάββϑαρε Ποτη ΟὙγοῤ. 1. τ. 2, καὶ οἱ βουκόλοι τῶν βοῶν, καὶ οἱ ἱππ᾿οφορβοὶ 
τῶν ἵππων, καὶ πᾶντες δὲ οἱ καλούμενοι νομεῖς. ὙΤῊΘ οαϑ65, Πουνον συ, 816 
ποί απἰΐα Ρδγ8}16], 5 ἴπ6 ποιηϊηδίϊνα νυ οἢ [Ὁ]]ονν5 καὶ πάντες δὲ ἴῃ {Π6 
ἀθονε ααοίαδιοη βοΐθηβ Π6 ἀρυιρίηθϑβ οἵ [Π6 ρῇταβ θοΐἢ ἴῃ βοιπα δπάᾶ 
56Ώ58. 

8.4. τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος] “1Π6 τἱσης- Πα Πα οχίγθυηϊ εν οὗ ἐπ6 πυϊηρ, 
186 νἸηΡ᾽ ΟΥ̓ ΠΟ] πη ἴῃ αιδϑίϊοη Ῥαεΐηρ ἐοστηθα ὈΥ {ΠῸ ατθεὶς σοορ5 γῆῸ 
ΜΕΥ ΤΠ]ΔΥΒΠ4]16 4 1ῃ [γα 6 αἰ νιβίοηβ, σοχηπη 64 γεβρθοίίνου Ὁ. ΟἸβαγ- 
οἤπ5, ῬΥΟΧχοπαβ δηα Νίθπο. 

ἐχόμενος] 50. τοῦ Κλεάρχου. 
καὶ τὸ στράτευμα] “«πὰ Πἷ5 ἴοτοεβ.᾽ ε 5ῃοια σεγίαϊη]ν πανα 

εχρβοίβα {π6 δαάϊτίοη οὗ {π6 ρτοποῖιπῃ ἐο πα] ν 50 ΘΈΠΕΙΑΙ ἃ νγοσὰ 5 
στρατεύμα. ἸΚύππον Πονγενεῦ ᾿ἰπβίδῃσαϑ ἃ ΒΟ Πα 5᾽ ΠΊΪΠΔΥ ΟἹ ἰββίοῃ ἴπ 
1. 1ο. 5, βασιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι. 

86. ἱππεῖς ̓  τούτου] αἰ πηοῖ, οἱ ἱππεῖς τούτου Δ ΟΙ]Ρτ μέ. Τὴ ἐπα 
Ἰαϊίευ σαβα [6 γϑίδγθποα ν01}1 θ6 ἴο βοιὴηβ βρθοῖαὶ θαπάᾶ οὗ αἰϊεηήαπίς, [ἰ 
15 βίγαῃησα {παΐ ποιβ οἵ [Π6 σομηπηδηίΐαίουβ 5ῃου] Πᾶνα οὈ)εοίεα ἰο ἐπα 
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οτηϊβϑίου οὗ [Π6 δὐίϊοϊα θεΐοσε τούτου, ὑγΠοΥα 15 ῬΥΈβαποα 5 [ΔΓ Τῆοτα 
ΠΕΟΘΒΒΑΤΥ ἔπη ΜΊ ἵππεις, ᾿παδβεά 1 οαηποί ρῥείβαυδαβ μλγ561 [Παΐ [Π8 
τοχέ ἴῃ 15. ργθβεηΐ ἔουτῃ 15 δὲ 81] βα[ἰβϑίαοίοσγυ. ἊῚΑἰἴευ βῃρρίγιησ ἔστησαν 
ἔγτοσα ἴπ6 ῥγενίοιιβ ράββασθ, {Π6 56 η58 15 5{1}} ἐγαστηθηΐαγυ πα ἱποοιηρ]είθ, 
ἃ 1 ἀτὰ ἱπο!]πεα ἴο [Π1η1ς {ΠπΠαΐ τΠ6 νογὰ ΠΟ σονεύηβ τούτου (ἐχόμε- 
νοι ἴῃ 411 ργοθ 11) Πα5 [8]16η ουἱ οὗ {Π6 ἰεχί. Ὅηδ δαάϊίίοη οὗ {Πΐ5 
Ρατσεοῖρια νου] τπακα {Π6 Ῥάββασα σομπηρ]θίθ ὈΟΐἢ ἴῃ βεῆβα δπά βουπά, 
ἀπά νγου]α γεπῖονα ἴμ6 αἰ Πα] ὙνΒΙΟἢ 15 σαβεα ὈῪ (Π6 Οπϊβϑίοη οὗ [Π8 
δύίῖο]α ἢ τούτου. 

παραμηριδίοι5] “ααΐπεε5.᾽ Ιπ [Ππ ρῆγαβα θώραξι μὲν αὐτοί, [πε παία- 
ΤΑΙ ΟΥΘΥ νου] μανα θεεδη αὐτοὶ μὲν θώραξι ἴῃ σοῃίταβί ΜΙ οἱ δ᾽ ἵπποι 
πάντες ΜΏΪΟΝ (Ο]]Ονγ5. Βαΐξ Ἐχαιηρ|65 οἵ [15 αἸβρ]δοθυλθηΐ ΔῈ σΟΠΊΤΠΟΠ. 
ἘΠΟΙΡΉ, ἀπά ἴῃ [Π6 ῥσεβεηΐ ἰηξίαμοθ ἴξ τηδῦ ἤᾶνα Ῥθθῃ ἄομθ ἢ ἃ 
Ῥύγροβθ, Ῥεοδῖβα ἔπεσα 15 ἃ Γασ Ποὺ οοηΐταξί βυρσεβίεα Ὀεΐνθεῃ {Π6 ἔννο 
Κιηα5 οὗ δυτηοιΓ, 

8 8. δείλη] 1. 6. δείλη πρωϊαία, ἃ5 τλᾶῦ Ὀκ ᾿ἱπξεγγεα ἔτοπι ἃ βίαἰθσηθηξ 
ἴπ 1. το. 19. Βείοτε συχνῷ Πἰπάοτῇ ἀπα 5οῖηδ ἔενν οὗ [πε βαὐϊΐουβ νου ]Ἱά 
ἱπίγοδπςοε ἴῃ6 πεσαΐϊνε οὐὔ.ἁὡ Βαΐ {Πετα 15 ΠῸ πηδηαξοσιρί Δα ΠΟΥ Υ ἴου [Π8 
᾿ἀαϊίίομ, απά, ας ΚΌΠΠΕΟΥ βαρσεβίβ, [Π6 ργόσαββ ἀββοσι θεά ὈΥ {Π6 δυῖποῦ 
που] ποΐ ΒΕ ἃ ΞΡΕΕαΥ͂ οΠ6. 

8 9. ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων] “ἴῃ ἃ 5014 5Ξηπατα.᾽ ὉΠ δαά)- 
εοη οὗ ἕκαστον ννΣἱἢ ἃ ραγιἶνε οὐ ἀἸβι θαενα ἔοσοθ Πα5 θθεῃ Ἔχρ]αἰπθά 
ἴῃ α ποΐβ οἢ διαλείπουσιν ἑκάστη (1. 7. 15). [Ιἢ [Π6 σαξα Ρεΐοτα ἃ5 {Π6 
γΕΙῸ ἀσυθαβ ἢ [Π6 ΠΘΔΥΘΥΓ ΠΟΌη. 

το. ᾿ἐλώντων καὶ διακοψόντων  ἐλῶντα καὶ διακόψοντα, ΚΠ ΠΕΡ, 
ΨΟΙΠΡτεομε απ Τιπμάουέ ὈΥ σοπ]εοΐατα ΠοΌπιὶ ἐλθόντα καὶ διακόψαντα 
τ ΒΙΟἢ ἀρρθατῖβ ἴῃ [πε ἔουγ ομϊεξ μ55. [ἢ βυρροτῖ οἵ [ῃϊ5 τϑαάϊης Καὶ ἀΠΠοΓ 
ααυοίεβ ποπ [Π6 σοΥγεβροπαϊηρ Ραββαρα ἴῃ ΡΙαίδτοι (.4γζακ. 7): εὖ δὲ καὶ 
κατὰ τοὺς Ἕλληνας ἔταξε τῶν δρεπανηφόρων τὰ ῥωμαλεώτατα πρὸ τῆς 
ἑαυτοῦ φάλαγγος, ὡς, πρὶν ἐν χερσὶ γενέσθαι, διακόψοντα τὰς τάξεις βίᾳ 
τῆς εἰσελάσεως. Βαΐ {Πϊ5 1Ππθίταςίοη, ΓΠοὰσἢ ἀΘοϊϑῖνα οα [Π6 απ αϑίοη. 
οὗ ἢ σεγό (ἐλαύνειν ἰπείεαα οὗ ἔρχεσθαι), ἸεΠ45 πο σοππίεπαποα ἴο {Π8 
εογιεέγπεζίογι, [μ 6 αἰ σα] 1165 οὐ ὑυμί ἢ τα μοί Το πα ἴῃ [Π6 ραββαθα ΠΌΤΕ 
ΜΠο Πα πποῖθβ. Οἱ [Π6 οἴεὺ μαπά, ἰπ Ππ6 σαβα Ὀεΐίογε 85, [ῃ6 δῦξο- 
1αἴῖθ τὲ οἵ πε δσοιβαίϊνα ραγίϊοῖρ!α ἴῃ σοπποχίοη ΜΙ 1Π6 οἰασβα ἡ 
νώμη ἣν “χου] ΡῈ δῃ ἰπβίαπος οἵ {πε σχῆμα πρὸς τὸ σημαινόμενον ἴοτ 
νπςἢ, 1 ΒεΙενα, πο ργεοεάθηξ σου] ΡῈ ἔοαηά. ἘἸΠΟΘΥ [Π6 σοηϊνῈ, ΟΣ 
Ῥευπαρβ πα ἀδίϊνε, οὗ {π6 Ῥαγεςῖρ]8 νοι] βθθῖν ἴο 6 Θββεητ8] ἴο {ΠπῈ 
σοπείταοίίοη, ἀπα [Π6 ἔογπιθσ, ὙΠ ἢ 15 ρσείθυγεα ΒΥ [ἢ τηδ]ουΥ οὗ [Π6 
εἀϊΐοτϑ, 15. 4150 τποῦθ [ΚΟΥ ἴο πᾶνε Ὀδθεὴ ἀἰβρίασεα ὈΥ [8 δοσιβαίϊνα 
ἴῃ οὐάθσ ἴο ἀνοϊὰ 4 βιισοεββίοῃ οὗ 5: }]ΔΥῪ ἰουπ  ΠΔΓΙΟΠ5.. 

8τι. ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν)] “ 8ἃ5 τεσατά5 Βονγενδν {π6 βἰαϊετηθηΐ οὗ 
ἔστη {Ἐτ..79.4. - 

ὙἼΠΕ Ρῆγαβε ὡς ἀνυστὸν οσοτ5 ἀσαΐῃ 'π Χεπόρποη (ὦ Κεῤ. Ζαε. 1. 3), 
Μῆο ρεῖπαρβ δἀορίεα ἴξ 85 τῆοσε ροείϊοαδὶ {πδπ [Π6 οὐ ἱ ΠαΥΎῪ Ἔχργεββίοῃ 
ὡς δυνατόν. Τὶ 15 ἀϑεα 4150 ὈΥ Ρ]πἴατοῃ, νῃο πὸ ἀουθὲ θογτοννεά 1: ΠΌτα 
ΟἿΓ Δα ΠΟΥ. 

ἐν ἴσῳ] “ἴπ Ἔνθ 11π6,᾽ οὐ, ἰξ τηαῦ Ὀ6, "Κεερίηρ βίερ.᾽ ὙὍΤΠδ βεηΐεποα 
5 βοιηθυμαΐ σΑΥΘΙ655]Υ ΟΟΙΩΡΟΒΕΩ͂, 85 15 οἰεαῦ ΠΌΠπι ἴΠῸ δπίδηρ]εα οτάθγ οὗ 
(88 νψοτγάϑ, ᾿ 
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88 12--τ6. Ονγης αγικἴ ΟἹεαγελτς ογείογέαϊ, οὐ 2 γεγεὲ σέστυς ἂς ἐο {76 
δες αϑγαγιρεητογιέ ο7 1.16 Ογεοξ ἑγοοῤς. 7616 τυαΐελτυογά. 

813. ὁρῶν δὲ... ἀλλ᾽ ὅμως] “1πουρὴ Πα βανν {Π6 ἄθηβα τηδββ ἴῃ ῃ8 
Πεπίσα....5111 ἴῃ βρίίε οἵ {Π15 αἸά ποῖ οἤοοβε ἴο ἄταν οἵ ἢϊ5 τἱσῃξ νυῖησ 
ἔτοτη ἴῃ σῖνευ. ἡ Ρ]αίΑγο ἢ 5 σοτηπηθηΐ οἡ [5 Ἔχοαββ οὗ σδιίοηῃ ἰ5. ἃ5 
[Ο]]ονν5: αὐτῷ μέλειν εἰπὼν ὅπως ἕξει κάλλιστα, τὸ πᾶν διέφθειρεν (ῬΙαΐ, 
τ 7ζαχ. 8): 

8 14. συνετάττετο] “νγὰ5 [ουτηϊησ 115 1ἰη6 του {πΠ6 ἰτοορβ ἐπα 
ὝΕΓΕ 5 ΟΟΘΞΒΙΝΕΙΥ ΔΓ νησὶ Οἡ ἴῃς ἢε]α.᾽ ΤΙῃ σοπποχίοῃ ΜΙ ἴΠ6 Ρῆγαβα 
οὐ πάνυ πε βἰμάδηξ γ}1}1 ΥεΠθ 6. {πΠαΐ 1 τηδὺ Ὀ6 Εἰ ΠΟΥ ἃ Π]]ἃ ΟΥ ἃ 
βίσοηρ περσαίϊνα (᾿ ρζίο γι᾿ ΟΥ̓ “710ἐ φεῖζ6᾽), ἀσςσογαϊπο ἰο {Π6 γτϑα]γοτη 5 
οὗ ἴῃ6 οοπίεχί. 1} {Π6 ῥγεβεπί 1ηβίδποθ ἴΠ6 πηδ]ουϊν οἵ [Π6 δαϊίοσβ 
ΘΟΙΊΌΙΠ6 1 νυ! {Π6 ννοσ5 ΠΙΟἢ [Ό]]ονν, ἴῃ {Π6 βεηβα οἵ “ποῖ νευΥ οἱοβα 
ἴο ΙΒ. ΟὟ ἰτοορβ.᾽ Βαΐ νψγ 5141] θῈ τῆοῦα ἰπ δοσογάδποθ ψ {Π6 
ἀϑαρσα οἱ Ρ]αΐο δηά [πε Ὀεβὲ δας που 65. 1 να σοηηθδοΐ 1{ ἴπ Ὀγείθσεποθ 
ΜΙ {Π6 ῬαγίοΙρ]Ὲ : “Παρ ἃ 5ποτί αἰβίδποθ δἱοησ {π6 11πη6, (απα Πα]ῖ- 
ἱῃ6) ἴῃ [πΠ6 πεϊρῃθουτπῃοοα οὗ Πἰ5 οὐνῃ ἰγζοορϑβ. 

8 15. ὑπελάσας] “Πανίηρ τἱἀάδη ἀρ ἴο Πἰπη. ΤῊ σοπηρουΠπα γευῸ5 
[με Ῥυεροβιτοη ὑπὸ οἴζεῃ ἀδηοίεβ σέχγέσν (οἴ. ὑπεληλυθέναι ν. 2. 30), 
ΒΟΠΊΘΓΙΠη65 αὐγηῤίγιε5ς (6. 5. ἴῃ (Π6 ρΡῇγαβε ὑποβαλὼν ἔφη), ἀηα Ξοπηδίϊπη65, 
85 ἴῃ {Π6 ῥργεβεηΐ ἰηβίδῃησθ, [Π6 ρυαζ οὐ οὐχεεξ Ιου νυ ῖοἢ Οὴ6 15 τηδκίηρ, 
ἍΝ Ί [Π6 Ραγίοῖρ]ς ἐπιστήσας ΞΌΡΡΙΥ τὸν ἵππον. 

ἱερὰ...σφάγια] ΤῊΒ [ΟΥ̓ΠΊΘΥ 15 ᾿Έ 4 }}Υ {Π6 ΤΟΥ͂Θ ΘΌΠΕΙΑΙ ἐθυπ (45 
ἴῃ ὙἹΙ. 5. 21), ἀδηοίϊησ 411 {παΐ ἀρροτίαϊῃηβ ἴο {Π6 βδουίῆςθ, δηά 81} ἐῃ8 
ΟΠΊΘΠ5 Δηα ἰοἶκθη5. νΏΪΟἢ ἀύθ ποί αἰγεοῖΥ ἀδγῖνεα ἔγοπὶ Δῃ Ἐχαπιϊπϑίϊοη 
οὗ [6 νἱςοζπὴ5 (σφάγια). ΕἸΒΕΠΕΓα (45 ἴῃ ΙΝ. 3. 19) ἱερὰ 15 ἴῃ 6 ποτα 
1ξοῃ 04] νγνοσα ἴου (Π6 γβαβοηϑβ βίαϊεα ἴῃ {Π6 ποΐβ. 

8 τό. δεύτερον] Βεσαιβα {π6 νναϊοηνοσά, δῇου 1 Παά ἐγανε]]δᾶ 
ΔΊοηρσ [Π6 γα ΠΚ5, νγὰβ ἴπΠ6ῃ Ῥαβββα Ῥδοὶς αἀραΐῃ ἴο βῆβασα 115 Παΐασα γεοοσ- 
ΠΙοη. ΕῸΥ θαυμάζειν ἴῃ ἴΠ6 5Ξεη56 οἵ “ἴο Ἔχρῦεββ ΒΌΥΡΥΙΒα,, “ἴο δϑκ ἴῃ 
ὙΟΠΩ͂ΘΥ,᾿ σΟΠΊΡΑΙΘ 11. 1. 10, πα ἃ βοιηθενπαΐ 5: ΠΊΪ]αΥ τισα οὗ {ΠπΠ6 σοτη- 
Ῥουπᾶ ἐπιθαυμάζειν. Τῃ {Π6 σμαῆσα ΠΌμ παραγγέλλει ἴο εἴη νγε Βαγνθ 
ΔΙΠΟΙΠΕΥ τοιηδύκΚαῦ]α γα πϑι το ΠΌμ {πε αἰτεοΐ ἰο της ᾿παϊγεςξ παγγαίίοη. 

88 17-Ξ25. “42 αγὲ εαγίν οίαρε {γε ἐλε δαΐίε ἐλ6 {εγ2 τυΐγε οὗ ἐλε 2267: 
“27: 477)1} 15 γοτίεα! ὧν 1λ6 Ογεεῖς. αἰ γέαχεγχες ορμαφαφοτεζις ἔο ομεί αγεξ 
2.εὲ γργεῖς οὐ Ογνγι5, τυΐο αγιίϊείῤαίες ἀϊζηι ὧν ἃ δργεεσεζεῖ ἐλαγρε ο71 ἐλδ 
Ζγοοῤ- τυλίελ 7ογηεοαῖ λῆς ρμαγά. 

ἀλλὰ δέχομαι] “νῈ]], 1 δοσορὲ Ῥοίῃ νναϊοννοσαᾶ απᾶ οτηθη.᾽ ἘῸΓ 
δέχομαι ἴῃ [Π15 56η86, οἵ. Αδβοῃ. ἄραγι. τό53, δεχομένοις λέγεις θανεῖν 
σε, Δῃ4 Ἡδρτοά, ΙΧ. 91. ΘΟΠΊΘΕΪΠΊ65 ἴΠ6 δοσιβαΐϊνα τὸν ὄρνιν ΟΥ τὸν 
οἰωνὸν 15 Δα 66 : αΐ ΕἸΓΠ6Υ νου] ΡῈ ουΐ οὗ ρΡίασβ 'π {πΠ6 ῥτεβεπξ ρᾶ5- 
βᾶσε, Πασα [Π6 τΤαίδγεποα ἴῃ {πε ἢγϑί ᾿Ἰηβίαποα 15 ἴο {Π6 νναϊοννοσά. 

ἔστω] 1.6. τὸ σύνθημα, γαῖμεγ Πα σωτηρία καὶ νίκη, Ἃ5 ΚΌΝΠΟΥ 
βυσσαβίβ. 

(ἰένα.)}}] ΤΠ ἱπιθυροϊδίίοη οὗ (Πἰ5 ᾿Ἰππηϊέϊνα νγαβ πὸ ἀουθὲ {ΠῸ ψνουϊς 
οἵ βοιῆβ σορυἱϑβί γγῆο γείευσθα προήρχοντο ἴο προάρχεσθαι Ἰηϑίεαα οὗ προ- 
ἔρχεσθαι. ΜοΟΙΠΡγεος Ποννενεσ γεΐαϊηβ 1 1η ἢϊβ ἰαχί οἡ {Π6 δυςπουν οὗ 
{Π86 ἴουγ Ρεβί Μ55, ποι βρῇ, ὈῪ τεδάϊηρ προῆρχον ἴῃ ΡΪασβ οὗ προήρχοντο, 
[πεν βυρσρσεβί (Π6 βοῦτγοα οὗ {πε σοττυρίὶοη. 

8 τ8., ἐξεκύμαινε] “Ῥεραῃ ἴο ὑπάπ]αία ουἰνναγάβ,.᾽ ΟΡβεσνα {Π6 
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ἔοτοβ οὗ [Π6 ρσθροβιοῃ ἐκ, 1.6, ουκξ οὗ 1πθ6, ΜΥ ΕοΥΡος ἴῃ ἀοςοτιίησ 
[86 τεοθπὲ θαΐτα οὗ δέρυγια (7, 1877) ἄγαννβ ἃ βίη τηείαρῃοΥ ἔτοτη 
ἴῃ βατὴβ βοῦτοθ. με Βπυββίδη Π1π6, Π6 βαῦβ, οἡ σϑοεϊνίησ (Π6 ἤτα οὗ 
{με Ῥαίζεγίθς "σόα ἱπίο ἃ βοδίίεσεα ΞρσυαΥ οὗ μυμηδηϊίγ." 

ἐλελίζουσ] (ΟΕ ν. 2. 14 ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν...ἅμα τε τῷ ᾿Ἐνυαλίῳ 
ἠλάλαξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ ὁπλῖται, ἴτοπι νη οἢ 1ξ 15 οἶθατ {παξ [Π8 
σεῦ ἀλαλάξειν ἀπα ἐλελίζειν ἀεποία {Π6 5ἰτηρ]α ὑγαυτοσυ, ψΜΠ116 [ἢ 6 
Ῥδβδῃ τγὰ5 ἃ [ὈΥτη8] ῬΥΔΥΕΥ ΟΥ̓ ΕἾ5Ξ8 ἃ {πη ΚϑσΊν ΠΡ [ΟΥ̓ νἱοΐουγ. (ΟΙρατα 
ἴῃς σοτημηδηΐς οὗ [Π6 βοῃο]αξί οα Πᾶς. 1. 50. 

8 19. πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι) “Ὀὺΐ Ῥεΐογε Δῃ ΔΙΤΟΥ τεδοῆε5 
ἘΠΕπ,᾽ 1. 6. Ῥεΐοσε {ΠπῈῪ οοπια Μη ταησθ. Οὗ, ΙΝ, 3. 29, ἐπειδὰν 
σφενδόνη ἐξικνῆται. 

8 20. ἐπεὶ προΐδοιεν}]Ὶ Ἐγτεαιιεπίαιῖνθ. Διίσταντο, “ ῬΡατίεα ἰο [εξ 
ἔμθιη ραββ,᾽ "τηδάθ νγΑῪ [οσ {Πετη.᾿ 

καὶ οὐδὲν μέντοι] “Δῃηὰ γεΐ ενξῃ Π6, {ΠΟΥ͂ Ξα]4, νγὰβ ππὶ η]υτεᾶ., ὙΤΗ6 
Ῥοβίξοη οἵ μέντοι 15 ππιι5ι8], Δ Πα 4150 {Π6 οοτη ἰπαίϊοη οὐδ᾽ ἄλλος δέ, οὗ 
ὙΥΒΙΟἢ {Π6 Ροβίεϊνε ἔοσπι (6. σ. καὶ ἄλλος δὲ) 15 σοΤηΤΠΟ ἢ Θποισῃ. ΚΚυϊσοΣ 
Βονγενεσ αυοίεβ Δῃ ᾿ἰπβίαποα οὗ ἴΠ6 περαίϊνα ιι58 ἔτοτη ἤσγαξζς 111. 50, 
οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν ἐκεῖνον, οὐδ᾽ ἄλλον δὲ οὐδένα οὕτως εὐήθη γενέσθαι. 
8 21. τὸ καθ᾽ αὑτοὺς] 5:6 ποίβ' οὔ τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ἴῃ Ν. 2. 21. 

ΤΗΘ Ρῥσεροβιξοη 15 οἴζεη υβεᾶ δ5 'π {π86 ργεβεπΐ ᾿Ἰπβίδποβ ἴο ἀεποία ψγηαΐ 
ΒΔΡΡεη5 δέ (11{. ονεσ δσαϊηβί) ἃ ῬΕύϑοῃ οὐυ ἱπίησ. 

ἤδει αὐτόν, ὅτι... ἔχοι] ΤὨΪ5 ἔογηι οὗ αἰἰγαοίίοη μας Ῥεεϑη ποίϊοβά ἰπ 
σομποχίοῃ ΜΙ 1. 1. 5. 

8.23. καὶ βασιλεὺς δὴ] “50 ἴοο [Π6 ῬεγΞΐαη Κίησ.᾽ ὙΠῸ πγοσάϑ καὶ... δὴ 
ϊηἰγοάθπςος ἃ Πισίμεσ Π]πβισαίοη οὗ {π6 ρσενίοιιβ βίαι θσηθηΐ. 

8 25. οἱ ὁμοτράπεζοι] Τῃ 1. 9. 31, [ΠΕΥ̓ τα (ςα]]εα συντράπεζοι. (οχα- 
Ῥᾶτε 4150 ( γοῤ. ΝΠ. 1. 30. 

88 26--εηὰ. Ζ77164 δρερι71167 Φείτωοογ {ἦε δγοΐλεγς, απα 114 ἀφαίζ οὐ 

καθορᾷ] ὙἼΠα σοιηρουπηά, 85 1 μανα δΙγεδαυ ποιϊοθα ἴῃ σοπποχίοῃ 
ὙΠ ΙΝ, 3.11, οἴἴΐξη ἀδηοίεβ ἃ σἤδηοεα ΟΥ̓ Οαϑ5118] ΟὈβευναίίοη. 

Κτησίας ὁ ἰατρὸς] (ἰεΞῖας οὗ (Ιπἰάτι5, [που ρῇ ἃ Οτεεκ ᾿ν ΙΓ, ττᾶ5 
ΤΟΥ βενεῃΐξεῃ γεϑῖβ ἃ ρΡῃγϑβίοϊδη ἴπ ἴΠ6 ΡᾷῪ οὗ Ατίαχεγχεβι Ηξ νγὰβ 18 
Δυΐθοῦ οὗ βενεγαὶ ὑοῦ Κβ οἡ τηξαϊοῖπα δΔηα σἜορυαρῆΥ, δπά, οἡ ἢΪ5 γείαγῃ 
Βοῖηα ἴῆγεα γεαῖβ δἴζεσ {πΠ6 Ῥδίι]8, νγοΐα ἃ Πιβίουυ οἵ Ῥεγϑβία 1π ὑνεηΐγ- 
ἔγεε θοοκβ. ῬΡΙ]αΐασοῃ, ΠουρῊ Π6 τ}115ὲ5 (Π6 τηδίθγίαἱβ, ΒΡ θα 5 ἴῃ ἀ15- 
Ῥαγαρίηρ ἕειτὴβ οὗ {πΠῈ δυΐμοσ, ψ ΠΟ, ἴο Ἰπάσα ἔτοτῃ Πἰβ δοοουπηΐ οὗ ἴΠ68 
Ῥτεβεηΐ Ὀδίς]8, νγαβ ποῖ οαγείι] ἴο σοπῆπα ΒἸτηβε]ῇ ἴο ἔδοΐβ. 

8 ,7. μαχόμενοι) ΚιίποΙ οὈ]εοῖς ἴο ἰγθαϊϊησ {Π15 Ῥαγέϊοῖρ]8 45 ἃ 
ποτηϊπαίϊνα δὐοβοϊαίθ, δηα ργείειβ ἴο σοηπεοῖ τ ἢ ἀπέθνησκον, 
ἐχρ  αἰπίησ [Ππ οἰαιιβεβ ΠΟ ἰπΐεγνεηα 85 ἃ βρβοῖεβ οἵ ρατγίνε ἀρρο- 
δἰίου, {|6 [Ποβ6 ποιϊςεα ἴῃ 1. 7. 15, 1. 8. 3, ΔΠ4 εΕἸἰξενῃεγα. 

8. 29. ἐπισφάξασθαι) “ἰμαΐ Πα 5]6νν ΕἰπΊ56 1} ἢ 15 οὐγῃ παπᾶ ὑρὸπ 
186 σογρβε.᾽ 

ὙΠΕ αεΐγιαξες νγα5 ἃ σἰγαῖσῃξ 5ῃοτί ϑνγογά, σγοσπ οα (ῃ6 τρῃΐ 5ἰάβ οὗ 
[πε Ῥεύβοῃ ἴῃ οοπίγαβε ἢ [Π6 Οτσξεὶς ἀπά Ἀοπηδη οὐβίομη. [{ 15 πΊθη- 
Εἰοπαά ἴῃ {με Ουγοῤ. Ψ1Π|. 2. 8, [μα ΡεΥπιἰββδίοῃ ἴο ὑγθγ 5ΈΟ ἢ} ἀεοογδίϊοῃϑ 
σου]ὰ Ρα σταῃίεα οἹἱυ ὉΥ ἃ Κίηρ. 
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ΘΕΈ πὸ ς- 

7124 ελαγαείεγ 7 ΟΥ75. 

8 1. παρὰ πάντων] “οη [Π6 ρΡατί οὗὨ 81], [Π6 ῥγεροβίΐοη παρὰ ἅ6- 
ποίησ ἃ 1655 ἀθῆηῖία σοπποχίοη ἴΠδῃ ὑπό, νυ] ἢ 15 πιδεα ἴῃ 411 [η8 σουγα- 
Βροπάϊησ ραββαρεβ οὐ {Π6 ““παδαςῖς. (Οοιηρατα ὅορῃ. 7 7αεά. τιύο, 
ΜΠ οτθ, 1 Νὰ δοσθρὲ {Π6 γοδάϊηρ ἴῃ 115 Ῥσθϑθηΐξ ἰούσῃ, {Π6 σϑηθσαὶ πα {Π8 
ἀεἤμιῖα ΡΥΘΡοβιτοη ἃ7Ὶα σοι] Π64 ἴῃ {Π6 5816 οἰαιβα: 

πρὸς τῶν πνεύντων μηδενὸς θανεῖν ὕπο. 

8. 3. ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις] (Γ, 1. 2. 11. 
8. 4. εὐθὺς παῖδες ὄντες] “ΠῸΠῚ ΠΕ] νοΥΥ Ῥουποοᾶ.᾽ [Ιπ (πα 5θη- 

ἔξποθ ϑνΒ ΟΠ [Ὸ]]ονν5, {ΠπῸ Ἰορ! Ππγαΐθ οὐ οὗ [Π5 νγογήβ (πρῶτον μὲν αἰδη- 
μονέστατος) 15 ΥανοΥΒΘα ΤΟΥ {Π6 ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ Ἐπ ΡΠ βιϑιηθ 1Π6 ΠΟΘ ΠΏΡΟΥ- 
ταπΐ δα]βοίνα. 

8 5. μᾶλλον πείθεσθαι] “τῆοτα οὈρβᾷϊεπε ἰο ΠῚ5 βεηϊοῦβ Ἔνεῃ {Παῃ 
{Πο58 γγηο σεῦ ἢἰβ ᾿πΙουϊοῦβ ἴῃ σα η]ς. ἢ 

8 6. μέντοι] “απᾶ [Παΐ ἴοο ἴῃ [Π6 σπαβα οἵ ψ]]4 δηϊπηα 5. Ἡτα 
ασαΐῃ, 45 ἴῃ ὃ 20 οἵ {πε Ἰαϑδὲ σμαρίευ, οὐστ Δα ΠΟΥ 5. ἀ56 οὗ ἐμεβα ρδγίϊοὶεβ 
15 ποΐ αεῖϊΐθ ἴῃ ἀστθοτηθηΐ ἢ {παξ οὗ {πῸ θεβί δας που 165. 

ἔτρεσενῇ]ἢ[:Ὺ: ΑἋ Ροείϊοδὶ νγοσῇ, δῃᾷ υϑςὰ ὈΥ͂ ΟἿΣ δΔαΐμοῦ ΟὨΪΥ ἴπ {π6 
Ρτεβεπί ραββᾶσα. 

κατέκτανε!] Κιύπποι, κατέκαμε ΨΟΙΠΡτδοπε ἀπαᾶ Τῖηοτί. ὙΠ6 ἰούσῃ 
κατέκτανε, ὙΠΟ 15 ΞΙΡροσῖθα ὈΥ {πὸ δας ΠΥ Υ οὗ 411 [η6 ομ]ο Μ58, 15 
ΠΠΚεὶν ἴο πᾶνε θθθη ῥγείθισεα ὈΥ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙ 85 {Π6 τηοτα ροδίϊσαὶ ἰοπη. 

τὸν πρῶτον μέντοι β.}] “γεΐ ποι] Πβιαπαϊησ,᾿ ἍΝΊ {πε ΡΏταβα πολλοῖς 
μακαριστὸμ οἷ, 1. 7. 4, τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλω- 
τὸν ποιήσω ἀπελθεῖν. 

8 8, καὶ γὰρ οὖν] Α σοπιθἰ παϊίοη νυ ἢ 5 ποῖ νοτν αἰ οσεηΐ ἴῃ 5εη58 
ἴο (Παϊ οὗ καὶ δὴ ἴῃ 1. 8. 23, 5ἴησ6 ΕἸ[ΠΟΥῚ ΠΊΑΥ Ὀ6 564 ἴο ἰηϊτοάμποε 88 
ΘΧΔΙΏΡΙΒ ΟΥ̓ Π]πβίγαιΙοη : “δπα δοοογαϊηο]υ. 

ἐπιτρεπόμεναι)] ΑΑ 5ἰτῖοί τα! 441]6 : " ΡΙαοίησ {Πϑτηβθῖνθθ ὉΠΑ͂ΘΥ ἢΪ5. Ρῥτο- 
(δοίϊοη,᾿ 

8 τρ. ἐπεὶ... ἐγένετο] ὙΠῸ ορίαιϊνα σου] μπανα ῬΘ6η {Π6 τόσα σα - 
δΌΪΑΥ τηοοά, Ῥαΐ οἵ, ΠΠ. 1. 26, φλυαροίη ὅστις λέγει. Τπ [Π6 οἸδιδα 
ὙΥ Β]Οἢ ΤΌ]]ονν5, μὲν Δα δὲ ἀγα πη γοάποορα ἴο σῖγα συθαῖθυ δ ρ ἢ αϑὶβ ἴο {Π6 
ἔννο βίαἰθευηθηΐβ. 

δ τι, ἐξέφερον] “ ἀϊνα]σεά,᾽ “τερογίεα,᾽ δ ἴῃ ν, 6. 17, 20, ἀῃᾶ ἀραίῃ 
ἴῃ Θορῇ, 7 γζαεῆ. 741, 

οἴμοι, τίν᾽ ἐξήνεγκας, ὦ τέκνον, Χόγοι" ; 

ἀλεξόμενος] “ἴῃ τϑαηυὶία].᾽ ΑἸΓΠΟΌΡΉ, ἴῃ βίσιοΐ σουγθοΐπεββ, [Π6 ρατσεϊ- 
ΕἾΡΙΕ τείθυϑ ΟὨΪΥ ἴο {Π6 βεοοπά οἵ {Π6 ἴνγο δ] θυπαῖϊνεβ (τοὺς κακῶς ποιοῦν- 
ταϑ) ᾿ξ ΤΏΔΥ ΘΑΒΠΥ θ6 ἀπαογβίοοα ἴο ᾿ποϊαα8 [Π6 ΤΟΥ ΕῚ ὈΥ {πε ἥσυχα οδ]]δα 
Ζειρυηα. 

8 12. ἑνί γε ἀνδρὶ] “αὔονε 411 τηθη.᾽ ὙΠ6 ΡΏΓΑΒΘ 15 Ἐβρβο ΠΥ Ομ" 
ΤΠΟΠ ἴῃ ΡοΟΘίΥ, 6. σ. ἴῃ Βορῇ. Οεῶ, 7γγγ. 1380, ἢ 

καλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφείς, 
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δηά ἀσαΐη ἴῃ 7γαελ. 46ο, 

πλείστας ἀνὴρ εἷς Ἡ ρακλῆς ἔγημε δή. 

Τὴ Τιαϊη να Πηα φέ7ζζές δι Ρ]ουβα ἴῃ ἃ βἰ Π}]1 8 Υ 56 η86 : 6.5. ἴῃ Οἱς, 77ι5ε. 
αἱδῥ. 1τ|. τ6. 34, φιαξ ον α 20 τεγια 716. 17,16 71οἰε ας Φ,17165 ὀχ ειτέαί. 

Θοσηα οὗ {Π6 βάϊτουβ ππάἀογβίαπα [Π6 Ῥαυτ]ο]6 γε ἴπ {πὸ Ργαβοηΐ Ἰηβίδηςα 
85 Ἰἰνηϊτησ {Π6 σοΠΡατίβοη ἴο 2). υ]αϊεα δ ἃ5. αἸ ΒΕ] στ 56 4 [ΓῸΠῚ Φ021177114- 
φ11165: πὶ [Π)6 βαπηα ρῆγαϑα οσουγβ ἀραΐῃ ἴῃ ὃ 22, ΠΕΓῈ {Π6 σοπίεχί βὰδ- 
σεβίβ (Παΐ 1{ 15 ΒΠΏΡΙΥ ἃ 5ἰγεη σι ΠΕ η64 Τοτπ οὗ {Π6 ροείϊς 1] οσ. 

8 13. οὐ μὲν δὴ] ὙΤΠΕ ἴοτος οὗ μὲν ἴῃ {Π656 σοι ὈΙ Πδ Ιο 5 15, 85 ΚΊΝ- 
ΠΟΥ Ροϊηΐβ οαΐ, αἰπιοβὲ βαυϊναϊεηΐ ἰο μήν: “ποί, πονγενεσ, (παΐ ΔΠΥ ομΘ 
σου] σαν (Πϊ5 οὗ Εἰπι.᾽ 

δτερουμένου"] ἽΠΕ56 ἰοΥπι5 οὗ ῬαΠἰβῃπηθηξ ἀτα τηθηιοπεα ὈΥ Π)]1οά. 
510. (Χν1. 69), (υτίϊα5 (ν. 5. 6) ἀηα την ΟἴΠΕΥ ἰδίου 5. 

Τέφ᾽ 1 ὃ τι προχωροίη] ὙὍὙΠα [πραπεηίαϊϊνα ορίαϊϊνε: “οὐ ΨΠαΐαθνευ 
Ῥυβίπεβϑ θουπηά., Ὑῆς Μ585 σῖνε ἔχοντι ὅ τι προχωροίη, ὙΥ}1Οἢ, ὈΥ ἴπΠ6 
ἀπρ!Ποαίίοη οὗ ὅ τι, τηῖρῃϊ δαϑ]ν Πᾶνα Δυβθη ἤοτη [Π6 γεδαϊησ βυσρεβίθα 
1η 186 ἰεχί. 1 Βανβε νεηίυγεά νυν] αἰΠΠἄθηος ἴο τηαῖκα [15 αἰ θυαίίοη 1Π 
1Πης6 ἤγπι σοηνϊοίίομι Ππαΐ πο Ἰηΐο]]1 1016 τηθαπὶηρ σα Ὀὲ οχίταοϊεα ΠΌΠ. 
ἴη6 Ραββασα 85 1 οὐγαϊ ΠΑΥΠΥ βίαπαβ. ὙΠῸ τοπάθυϊησθα ΜΏΙΟΝ μαννα ΘΕ 
βιισσεβίεα 5 ῬΡΟββΌ]6 Α΄ 85 [Ο]]ΠΟΥ5 : 

() ὃγ Καμηογ, “1 μ6 νγαβ Γυγηἰβῃθα ἢ Παΐ νναθ ΕΟ σβαΥΥ [ΟΥ {Π6 
ἸΟΌΓΠΕΥ ;᾿ 

(1) ὈγΥ ϑοβηπρίάθσ, “1 Ὡς μαά ἃ σοοᾶ τβάᾶβοῃ [ῸΓ ρτοσθοᾶϊησ οἡ {Ππ6 
Ἰοῦυγπον ;ἢ 

(11) Ὁγ Μτ Ταυῖου, “ ψ ἢ τ μαΐενοσ ἴὲ βαϊεα Ἠΐτη ἴο σαιτγ.᾽ἢ 
8 14. ὡμολόγητο] Μδοχηΐοῆδοὶ 64115 αἰζοπίίοη ἰο {Π6 επεα: “Ὀ6- 

ἴοτε ἢξ σοῃητηθ ποθ ἴο ρα ηΪ5ἢ νῖςρ, 1 ἀαα ὀέρῖς ἀοΚπον]εάσοα {παῖ Πα σου] 
δρρυβοϊαίε δηὰ σενγαγὰ τηουῖτ.᾽ 

καὶ πρῶτον μὲν ἣν] ΚΌΠΟΥ σρσεβὶς {παξ {πΠ6 συ θοτγάϊπαίς οἱαιιβα 
ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλῃ 5 ἴῃ [αοὲ ἰΠ6 ἀροδοβὶβ οἵ {15 βεηΐθποθ, {Π6 ῥγοΐαβὶβ 
οὗ νοι τηϊσῃς ΡῈ οτη οα]εα ἴῃ {πε ΤΟ] ον Ιηρ ῬΑΙΆΡΉταβε : πρώτον μὲν ἐν 
τῷ πολέμῳ. Ῥαΐ 1{ 15 4θοὸ Ροββίθ]α {παΐ [Π6 δαῖῃου νγαϑ ἱπίθπαϊηρ ἴο σίνα 
ΒΟΙη6 δοςοιηΐ οὗ (Π6 σδιηραίσῃβ οὗ Ογγαβ, Ὀαΐ, αἰζεσ τηθητοηὶηρ οη6 οὗ 
1μεπὶ, [611 ῬᾳοκΚ ὩΡΟη 15 ἀνουτχία ἰορίο. 

8. 15. εἶναι] ὙΠε ἱππηϊξίνα, ᾿ἃ 1} θα ποιϊοβά, τείοσβ ἰο εὐδαιμονεσ- 
τάτους Το 1655 [ΠΔῃ ἴο δούλους. 

8 τό. εἴς γε μὴν δικαιοσύνην] Τί 15 Ξυρσεβίοα ὈΥ ΜδοιηϊοΠδΕ], ἀπά 
1 [1ηκ ἡ ἢ γξάβοῦ, ἐμαΐ ἃ σουίδιη σοπίγαβί 15 ᾿πΘηα θα Ῥαίνγεθη τοὺς εἰς 
πόλεμον ἀγαθοὺς (8 14) Δηα τοὺς δικαίους : “5111 ((Ποιρ ἢ ΠΕ ποπουγεά 1Π8 
Ὀτάνεα) γεῖ ἤθη ἰΐ σάτα ἴο {πΠ6 παοβίίοῃ οὗ )πβίϊος,᾽ εἴς. 

8 17. στρατεύματι ἀληθινῷ] “ἃ σεπυΐηθ ΔΥΠΊΥ,, 1. 6. Δ ΔΙΤΩΥ ἴῃ {Π6 
ἔγαθ βθῆβα οὗ ῃ6 ὑνοσᾷᾶ, ομα ὙΠ] οἢ [Ὁ] οννεα Ὠΐτη ΠῚ [ε}]]π05 οὗ ἰονα 
Δα τεβρεοΐ, δῃηα ποῖ ἔτῸΠλ ΠΠΘΥΟΘΠΑΙΥ͂ τηοἰϊνεβ. ΟΟραΓα [Π6 ἜΧρυαϑϑίοη 
καθαρὸς στρατὸς ἴῃ Π]ΠοΥΟά. 1. 211. 

8 τ8. εἴασε] ὙΠῈ δογῖβέ ἰ5 τεχπεπηίαεϊνα ἰο βαϊε (πΠ6 ἔοτοα οἵ πε 
ορίδίϊινε ὑπηρετήσειεν. ΤῊΘ σοΟΠἸπδίο ΠΟΥΘΥΕΥ 15 ΔΠ ὈΠΈ5ι4] ΟΠ : 
[με δουῖϑε νι ἂν, ἩΠΙΟἢ Οσσατῖβ ἴῃ (Π6 πεχί βεοίίοη (ἂν ἀφείλετο), Ὀεϊησ 
186 τῆοῦα σοΠ ΠΟ Ξε] θηςθ, κράτιστοι δή, “1ῃε σε7}) Ὀαβί.᾽ [ 

8 19. κατασκευάζοντα] ὙΠῸ Ἰαρι{ἰτηαΐα τι56 οἵ ἴῃ νεῖ ἀ5 ἀἰβίϊη- 
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Βυϊθῃεᾶ ΠΌτα ἴῃ6 σομηρουπηα παρασκευάζειν, ἴπΠ6 ἸαίίεΥ ἱπηρΙ νης ΟὨΪΥ͂ 
247,12 0747.) ΓαΥΠἸ ΓΘ ΟΥ βἴοοκ. ὍΠπε οοτη!παίίοῃ οὗ ἂν ψἹ ἢ ἃ ραβῖ ἔδηβα 
οὗ {86 ἱπαϊοδῖϊνε ἴπῃ ἃ Γεαπδπίαίζινε 5βεη586 μα5 ῬθῈη ποίϊοθα ἴῃ σΟΠΠΘΧΙΟη 
ΜΙ 1. 5.2. [Ιῃ ΘΟρῃ. «{2, (280---205) γα πᾶνε οπε οὗ (Π6 Ὀεξί εχ" 
ΔΙΏΡΙ65 ἴῃ ΡΟΕΙΓΥ: 

πρὸς δὲ τοῦθ᾽, ὃ μοι βάλοι 
γνευροσπαδὴς ἄτρακτος, αὐτὸς ἂν τάλας 
εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλκων πόδα 
πρὸς τοῦτ᾽ ἀν, κ.τ.λ. 

ἐπέπατο] Α 1 οτος δῃηα ροβείϊοδὶ ἴουπι, οὗ ψν]οἢ Οὔτ αὐτοῦ τησῖκος 
ἔτεηπεπέ τι56 (6. 5. ἴῃ 111. 3. 18, ΝΙ. 1. 12, ΝΙΙ. 6. 41). Τῃ Ρ]466 οὗ αὖ 
5ΟΙῚ6 Οὗ ἴΠ6 βὐϊΐοῦβ ρτόροβα ἴο τεαα ἄν, 1 (Π6 γτεδαϊησ θὲ σοττθοῖ, ἃ 
σοηίταϑί 15 ᾿ηθη64 Ῥεΐννεεη {ΠῸ δοαιυϊϑιοη δηα [Π6 Ρροββεββίοη οὗ ψγϑα] ἢ, 

τῶν ἀποκρυπτομένων] “ΨΜΠη0 ΜΟΙ] [αἰ βθογείβ {ΠΕΣ νεδ] ἢ. 
8.21. αὐτὸ τοῦτο] “ΟὉ 14 Ἰρβαμη᾽ 15 Κα ἀπηοΥ 5 τεπάθυϊησ, ΜΜ 8116 οὐ ΠΟ σ 

δαϊίουβ νγουἹα ππαεγυβίδηα ἐποίει οαέ οὗ {Π6 Ἰατξεσ ροσγίϊοη οὗ {Π6 βεπίθηςθ, 
Μογδ Ῥυόθ νυ ἰὲ 15. 8Δῃ δηςοΙ ραΐίουυ δοσυβαΐϊνε, ἴῃ Δρροβι(οη ἢ (Π6 
βϑῃηΐθηοθβ ΜΠΙΟΠ [Ο]]ονν ἀηα ν ΠΙΟἢ βοῦνα ἴο Ἂχρίαΐη 1ἴὉ, ΤΥ. “᾿παεαά, ἴῃ 
τεβρεοΐ ἴο {Πἰβ νεσυ Ροϊηΐ,᾽ εἴο. Ὑμπυογάϊάεβ, ΡΙαίο δπηα οἴμοσβ τηᾶκθ ἃ 
ΒΙΠΊΠΑΥ ιι56 οὗἩ [Π6 τοεϊαίϊνε ὅ, 6. σ. ἴῃ ἼΠαο, 11. 40, ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαῦία 
μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. 

8 22. πάντων δὴ μάλιστα] Τί ἰ5 Οροη ἴο αιρδϑίϊοη ψῃείΠοσ πάντων 
5 ἃ τη ΒΟΌ]Π]Π6 ΟΥ̓ ΠΘΌΓΟΥ σαηϊζνα ἴῃ {πΠ6 Ρῆγαβθ Ῥείοσα 5. Ι͂ῃ (Π6 Ἰαίίεσ 
ο856, {ῃ68 τηβαηΐϊησ 01} θ6 “ἴῃ ῥσείεσσθποα ἴο ΔΠΥ οἴμεῦ 56 οὗ ἱπετη΄: ἴῃ 
186 ΤΟΥΠΠΕΥ, ἀπ4 [1 ἐπῖηκ [Π6 τηοτα ΡγΌΡΑ]Ὲ οπθ, ἴξ Ψν1}] Βα δτηοβὲ βαὰϊ- 
ψϑ]εβηΐ ἴο εἷς γε ὧν ἀνὴρ αΌονε : “Πα γ107γ6 ἐλα7ε α72}» οὐδέ 1472 νγᾶ5 ἴῃ ἴῃ 8 
ΒΔΡΙ. οὗ ἀἸξευ θαξίησ {Π6πὶ ἴο ἢΪ5 ΠἸδ6πας3.᾽ 

ὅτου] δε πιιϑβί ΞΌΡΡΙΥ σκοπῶν (πρὸς ἐκεῖνο) ὅτου κι.τ.Ἃ. 
8. 23. ἢ ὡς εἰς πόλεμον] ΤΠΕ τεαπεπέ γθοῦσγεποθ οὗ ὡς ἴπ Ρἤγαβος 

ΠΟΥ 1 15 αἰπηοβί, 16 ποῖ επίίτεϊυ, τεἀπη δηξ μα5 ῬΈΘ ἢ ὈΓΕνΙΟΌΞΙΥ ποίϊςεᾶ 
85 ἃ ἍἽμαγδοίουϊβιϊο οἵ Χοπορποπ 5 δίγ]α (οἶ, 1. 5. 8). [ἢ {Π6 οαβὲ βείοσε 
5 1ΐ βιισρεβίβ (6 {Ππουρῆξ οὐ ἱπίεπίϊοη ἴῃ {ῃ6 τηϊπα οἵ Π6 δίνεσ : τιπουὰξ 
ἴέ, ([Π6 Ῥῃγαβεβ εἰς πόλεμον...εἰς καλλωπισμὸν Του] ἀεποίς ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ 
Δη4 γεοοσηϊβεα ρΌγροβαβ οὗ {Π6 οἱ, 

κοσμηθῆναι) ὙΠΟ Ραββῖνα 15 τεδαᾶ Ὦγν ΚΌΠΟΥ δηα ΟΠ Ρυθομξ, Ἔ11|6 
ΘΟ ΠΟΙ͂ΟΙ δηα οἴμευ βαϊίοτβ οἵ ποΐβ πᾶνε δἀορίθᾶ κοσμῆσαι οπ {πε 4ι- 
{που οὗ ἃ ἰδραάϊπρ Μμ8. ὙΠῸ τεδάϊησ οὗ {Π6 ἰθχὶ 15 βαβϑη]ν ἀθίθηβ! 16, 5 
[ἴῃ6 Ῥῆγαβε τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα ἰ5 ἃ τῆετα διηρ!!]Πσδίϊοη οὗ 1πῸ Ἰεδάϊησ 
ΠΟΙ Πδίϊνθ. Τί 15 ἸΠΟΥΘΟΥΟΥ ΓᾺΥ τοτα ῬτΟΌΔΌΪ6 ἐμαί κοσμηθῆναι 5ῃου]α 
Βανε Ῥεεῃ ἀἸβραοθα ὈΥ κοσμῆσαι ἴῃδη τε σεγϑα. 

Ῥορρο ἴδκεϑβ ἐεχοερίϊοῃ ἴο {Π6 ἰηἰγοάιοίίοη οὗ ἄν ψν ἢ δύναιτο, Ὀπὲ, 45 
ΚΌΒΠεν ρΡοϊηΐβ ουξ, ἴῃς σοπάϊεϊοη ἡ ΐοῃ ἰξ βαρσεβίβ 15 ΝΕΓΥ͂ ΘΔΘΠΥ σαΡ- 
ΡΠΘ4: “1 Π6 Μαῖα 8580 ἀἰβροβεά,᾽ “18 πα τηδάβ {Π6 δἰζειηρί,᾽ ΟΧΥὁΎ ΞΟΠΊΘ 
5ΒΙΠΊ1|ΑΥ Ἰά6α. 

8 24. τὰ μεγάλα νικᾶν] “ἴῃς ἕδος (Παξ ἴῃ ἴανουγβ οὗ τηρογίδποθ 6 
ΒΕΓΡΑΚΒΘα ἢ5 ΠΊεπάβ ἴῃ Κἰπα]ν ἀεεάϑ.᾽ 

8 25. σοὶ ἔπεμψε] ΟΡΞεῖνα (1) {π6 βυάάδῃ {γαηβιἐΐοη ἰο ἐπ6 αϊτθοῖ 
δγγαΐϊνο, δηα (9) {Π6 πιδὲ οἵ {π6 δοσγὶϑί, ϑνῃὶο ἢ 15 δαυϊναϊεπε ἴῃ ἴοσοα ἴο 
τὴ6 Ἔρ᾿ βίου ἰεπηβε ἴῃ 1 αἰϊη. ΤΥ. “πε βεπάϑ (οὐ “Πδᾶ5 βεηξ᾽) ἴο γου." 

8.27. εἴη...ἐδύνατο)] ΠΕ ορίαἰϊϊνα ἰ5 ἐτεαυεηΐαίϊνα απα ᾿ηἀεβηϊξο, 
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ΜΈ16 ἴΠ6 ᾿ηἀϊ!σαΐϊνα ροϊηὲβ ἰο ἃ ἀςδηϊίε [δοΐ, ἱπάερεπᾶεπε οὗ τορι] ο ΟΥ 
σμάηρα, 

8 29. δούλου ὄντο:] ΤῊΘ Ρῆγαβα μα5 Ῥβεῃ ποίϊςϑα ἴῃ σοππαχίοη ΜΊ 
η- 3. 

πλὴν ᾿Ορόντας ἐπεχείρησε] ΤῊΪ5 τι56 οἵ πλὴν ἴῃ αϊτεοξ σοηποχίοη 
τ ἢ {Π6 νετ 5 ποΐ ἰπγθαιθηΐ, ΤΠΟΥΕ ἘΒΡΘΟΙΑΠ]Ὺ ἴῃ Ροείσγ. ΟἹ, Ατὶβίομρῃ, 
Καη, τ406, 

εὖ, πλήν γ᾽ ὁ δικαστὴς αὐτὰ καταπίνει μόνος, 

δρᾶ ὅορῃ. 7γαεΖ. 41, 
πλὴν ἐμοὶ πικρὰς 

ὠδῖνας αὑτοῦ προσβαλὼν ἀποίχεται, 

ὃν ῴᾧετο] ΤῊΣ τοίεγσεπος 15 ἴο [Π6 ΠΊΘΒΒΘΠΘΟΥ πηθη ]οη α ἴῃ 1. 6, 3, 
ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσιν (ΟρόνταΞς) πιστῷ ἀνδρί, ὡς ὥετο. 

φιλαίτερον)] ΚυΠΠΕΟΥΙ ἀπα ΟΠ Ρτεοῃΐ ἢ [Π6 πη] οΥΥ οὗ {Π6 Μ55, 
ΜἘ1Π6 ΒοΥποη πη [Ό]]ον5 οπα οὗ {πΠ6 Ὀεβὲ ἴῃ γϑδάϊησ φιλώτερον. Αο- 
οοτάϊησ ἰο Κππετ, (Π6 ἔουτη φιλαίτατος Οσου 5 ΟΠοΕ ἴῃ Χοπόρμοη (Ζ ε2. 
ΜΠ. 3. 8), φιλωτέρα 4150 οῃσε (}76727107. 111. 11. 18), Ῥᾳΐ πανο φίλτερος, 
1ῃουΡῊ [Π8 σΟΥΓΕΒΡΟΠἸησ᾽ 5 ρευ]δίϊνε [ΟΥΤη 15 ΘΟΠ]ΠΊΟΠ. 

8 21. οἱ παρ᾽ αὐτὸν] ὙΠΕ δοοιιβαίϊνε ἢ παρὰ ἰπ {Π15 Δηα ΞΙΠΊ11αΥ 
ῬὮγαβεβ νγου]α 5εεπὶ ἴο ἀεποίε ἃ νᾶρτια Οὐ ᾿πάβῇηϊίθ γϑ]αίϊοη {κα 1Ππδΐ οὗ 
ἀμφὶ ἀπὰ περὶ 1π ΘΙΤΏ1]ΔΥ σΟηποχίοηβ; ἱπαεθα ἴῃ βενεύαὶ ραββαρεβ, 1ῃ- 
οἰπάϊησ {π6 ῥγεβεηΐ, ϑομπείαευ νου] τεδα [Π6 Ἰαςίευ Ργεροβιτιοη ἴῃ 1ΐ5 
Ῥίαςθ. Τὰ ἰ5 ἱπηρογίδηΐ ἴο σειηε ρου {παΐ [Π6 ἀϑᾶρα 5 ρσδοίϊοα!]ν οομῆπεά 
ἴο ΧεΕμορΒοη. 

ΘΗΑΙΡΈΒΕΕΟΣ:. 

881-92, 722 Σ γεζαγις αἰξαεξ αγι εἰργεαί ἦε ἑγοοῤς 077, 41 γίαεις, (7267 
τυλίεά {δεν 2{μεγιαίεγ ἐλ εαϑιῦ. 172 αγιοΐλ67, φεαγίεγ ἐλεν αγὲ ἐλεηιδοένες 
χορίφα ὧγ ἐλέ το αζοζς ζε72 1722 ἐλαγιρε ο7 ἐλὲ δαρσαρε. 

ἀποτέμνεται] Τί ἰ5 ΟΙδαῦ ἤοτη {πΠῸ δοσουηΐ οὗ Οἰδβίαϑ (8 59,} {παὶ ἴῃ 6 
ταυὰ ]αἰίοη νγὰβ ρεσρείσγαϊθα ἴῃ δοσογάδηςσα 1 {π6 Κιηρ᾿ 5 1ῃβἰ σι] ΟΏ5, 
1ῃουΡῊ ποῖ ΔρΡΡδύβμΥ ὈΥ͂ Πἰ5 οὐνῃ Παπά. 

εἰσπίπτει)ϑ ΤῊΘ 5'πρι]αΥ γεΓῸ 15 βίταηρθ, θαὲ θα ]Υ ἜΧΡ]]σΔΌ]6 οἡ [Π8 
ΒῸΡΡοϑίτίοπ {Παΐ 1ἰ 15 δοσοπητηοάαδίθα ἴο δαϊξ {Π6 τόσα ᾿τηροτίαπὶ οἵ (Π8 
ἴμνο βαρβίαπεϊνεβ, 1. 6. 1πΠ6 Κίηρσ δ5 [Π6 χεργεβεηίαίινα οἵ ἢΪ5 [Ὁ] ον εῖ5. 
ΟΕ ΤΠυς, τν. 73, τῷ μὲν Βρασίδᾳ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄρχουσιν...ὡς ἐπικρατή- 
σαντι. 

ὥρμηντο] 1 Πᾶνα [Ὁ] ονγεᾶ ΟΠ Ρτεοπὶ πὶ εαϊεἶπσ ὥρμηντο, 45 τῆοτθ ἴῃ 
Κεερίησ τ {Π6 βθηβα οὗ {πε οοπίοχί. ΚΌμπευ Πούγενεῖ ργθίουβ [Π6 Ἰτη- 
Ρετγίδοϊ, ὑνῃῖο ἢ ἈΠ Θβ ΟΠ ΠΑ Ρ]Υ τοϑῖβ οα Ὀεΐζευ τηδηπβοσῖρί δα ΠΟΥ Υ δηάᾶ 
ἸΏΔΥ ΡΕΙΠαΡ5 6 ἀείεπαεβα 845 ἃ τείεγεηςθ ἴο {πΠε6 {ἰτη6 οὗ {Πεὶγ ἀδβραγίασε : 
“ἴοστη ψ ΒΙΟἢ (δὲ {πε {ἴτας ἴῃ ααεβίϊοῃ) {ΠΟΥ 5εΐ ἔουίῃ.᾽ 

8.2. τὴν Φωκαΐδα] Ηξεῖ παῖηθ, ΜΏΙΟΝ νγαθ οὐ σίπα!ν ΜΙΠ1Ὸ, νγὰ5 
Οδησεά ὈΥ Ογτιβ ἴο Αϑραβία. 

8.3. ἡ νεωτέρα] “ἴῃ6. γουηρεῦῖ οὗ {πΠ6 ἔννο.᾽ ὙΠ6 δῖος] ψου]Ἱᾶ Δρ- 
Ρεαγ ἴο 6 Ρεσίβοι Υ ρτζατγημῃχαίϊσαὶ ἴῃ [15 οοπποχίοη, πουρῃ Κὔμπον, 1 
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566, ΟὈ͵Θοἰ5 ἴο 1{, δηα πιθηςίοπϑ νν] ἢ ἀρΡύονα] {Π6 ϑυσσεβίϊοη οὗ Βουπο- 
τηδῃ : Μιλησία, ἣ νεωτέρα ἣν, ληφθεῖσα. ΤἼΘ ΘρΡΙΓΠδὲ γυμνὸς τηθαῃ5 
5ΙΠΊΡΙΥ̓͂ “νιτποὰξ {Π6 πηδη116 (ἑμάτιον),᾽ Π|κ6 σιΖιαες ἴῃ Ν᾽ εὐρ'. Οξογιρ. 1. 200. 
Κυῖσου αοίεϑ ἴῃ 1] αβίγδίϊοη 1) 611. .]72:α.. 59. ὃ 583, γυμνὸν ἐν τῷ χιτω- 
νίσκῳ γενέσθαι. 

πρὸς τῶν Ἑλλήνων] 1.6. ἐκφεύγει πρὸς (τούτους) τῶν Ἑλλήνων οἱ ἔτυχον 
κιτ.Ὰ., 16 σοι] η6 ἃ ΡΏγαβα οἱ ἔτυχον... ὅπλα ἔχοντες ἰαἸκίησ {Π6 ῥΪαςα οὗ 
ἀπ δοσιιξαίϊνε βιιρδίαηίνθ ὙΠ ἀΡρονα 15 ΚΠ ΠοΥ᾽5 Ἰητουργείδίοη, γῆ ο 
ποι βιαπάϊηρσ οΠαγασίθυβαϑ ἴΠ6 σοηϑίμπιοίοη ἃ5. “ ἀασαμ.᾽ [Ι{ ταν ΡῈ 
ῬγΘίθγα Ὁ] ἴο ΞΌρΡΡΙν χώραν, 1Ε νγε αἴ ἴο δοοθρί {Π6 ἰθχί 85 1 βίαπαβ, δπὰ 
1" πρὸς ΙΓ τῃ6 σεηῖνα οαηποί 6 ννγεβίθα ἔχου 115 Ἰασιτηαῖθ 56 ηβα 
ἃ5 ἀεποίίηρ {πΠ6 αὐαγίου 2ηογὲ τυλίεζ ἴΠπ|θ πιοίϊοῃ σοτητηθηοθβ. 1{ 15 {τπ6 
{Πα ἴῃ ἔν ραββαρεϑ οἵ {πε “ραῤασῖς (11. 2. 4. ἈΠᾺ ΙΝ, 3. 26) 1{ 15 βοδσοεῖΥ 
ῬΟΒΒΙΌΙ]6 ἴο τε μεσ πρὸς νΥΊΪ {Π6 σαηϊίνα οἵπουνγῖβα ἔπη ὈΥ “ἰονναγᾷβ,᾽ 
κ1η {86 φαατίεΥ οὗ, ̓ πὶ ἴῃ Ῥοίῃ οὗ {Π656 {π6 ἀϊγθοίίοη βυρσσεβίθα 15 ἃ οοχὰ- 
Ῥαταῦνεϊν νᾶστια ἀπά ἱπάθἤηϊία ὉΠ6. 

ὅπλα ἔχοντε5] Ἐπαϊναϊοηξ ἰο {Π6 Τιαἰϊη ἐχεμίας αρεγιίός, “οΤ. σπιατά.᾽ 
8. 4-τ-9ς. «4 τεεογιεί δια  2)1671{ ἐς ἐχ ῥεείεα,, ὁπεξ αἰρείγσα ὧν ἐλε εγϑία7ις. 

716 »ῃϑεξίγιο οΥ 7 1σαῤλεέγηες πῶ ἐλε Αἴρρ. 1 1ὲ ἔτυο αγηρΐες αΐδῥοσο ἐέη:- 
σείσες 707 α γγἐτλ δηεομγιίε7,, 

τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς] ὅδε ποίβ ΟΠ 1. 8. 21- 
ὡς πάντας νικῶντες...ὡς ἤδη πάντες νικῶντε:.] ΤῊ τηξαπΐηρ οὗ π6 

Ῥάββασθ 15 οἰθασ, θαΐ {Π6 σοηβίχιοιοη 15. ἃ ΟΑΥ6 655. ΟΠ6, ἃ5 ἴη6 νεῦρα] 
Ῥαγα]] 6] 15ὴ βυρσαβίβ Δῃ Δη Π[Π 6515 νν ΠΙΟἢ 15 ποῖ σοϊηρ]είε ἰῃ 56 Π56. 

8 5. νικῷεν... καὶ... οἴχονται] ΤΠΘ ἀΡταρίπεβϑ οἱ {Π15 ἰγαηϑιτοῃ ἴο {π6 
αἰγθοῖ πόση {Π6 ᾿παϊγθοΐ 15 νυ Ππους ῬάγΆ]16] ανεπ ἴῃ {Π6 Ρῥτεβεπέ δαΐμου. 
1ῃ τν. 5. 10, ΔΠ4 δραὶῃ ἴῃ Γ. 5. 24, ἵγὝὰ ἤανα δἰγπηοϑβὲ ϑ᾽ 1] Ῥάβϑαρο5, 
Ῥαξ ἴῃ οί {Π656 οαβθβ [Π6 Ἰηἰγοάποίίοη οἵ ἀλλὰ τηοα!ϊῆεβ {Π6 σἤαηρο. 

8 6. παρῆλθεν] “πε Παά σοιηξ τρ. ὙΠῸ νεῖρ παρέρχεσθαι 15 οἴζεη 
τι566 ἴῃ [Π15 56η56, 6. δ. ἴῃ 1) 6πη. “οεοί. περὶ ὀνομ. ὃ 900, παρῆλθον ἐς 
'Ταμύνας οἱ ἄλλοι, “[Π6 ΔΥΤΩΥ τυεγιέ ἐο ἐλέ 7γογιέ ἰο “ΓΑΤΊΥ Πα." 

τοὺς... κατὰ τοὺς “Ἑλληνας αὐτομ.}] ΤΠοδ6 ἀδβεσίειβ αὺθ τηθηςοηδᾶ 
ΔΘΆΪΠ ἸῺ 11. 1. 6. 

Ιῃ 1Πϊ5 δὴὰ {ΠῸ6 βισςθθαϊηρ βεπίθπος τγα Πᾶνα ἔνγο χειπα κα Ὁ]6 τιϑε5 οὗ 
ἴη6 Ῥσβροβί[ιοη κατά. ἸΚΌΠ ΠΟΥ βυσσεβίβ {Ππαΐξ “δα᾽ 15 {π6 πραγεβὲ 1 αἰϊπ 
Θααϊνα!θηΐ, σου ρασησ ΟΥ̓. 11. 1. 13, ὡς δὲ παριὼν κατὰ ᾿Αβραδάταν 
ἐγένετο. 1 νεηίιτε πονανοῦ ἰθ {Π|Πηκ (Παΐ αρηαῖ τλουα ΠΘΑΙΥ Τα ρσθβεπίβ 
115. πηεαηϊηρ ΡΟ ἴῃ {ΠπΠ6 ραββασα Ὀδίογα τι5 ἃηα ἴῃ {πΠ6 ομα ἴο ψῃὶοὴ μ6 
γΤαίθυβ, ὑνΒΙο ἢ 1 ΡτΌροβα ἴο το ΠΟΥ 85 [Ό]]ονν8 : 

(0) τοὺς ἐν τῇ μάχῃ κατὰ τοὺς “Ἑλληνας αὐτομολήσαντας, “ἴπο56 
ὙΠΟ Παα ἀεβεγίθα ἀυγίησ {Π6 Ῥαίε16 ἴῃ {Π| παγίουβ Πεσα {ΠῈν [ἀπε {Π6 
Οὐτθεὶς ἰγοορϑ :᾿ 1. 6. ἀνοϊαϊησ {Π6 Ῥεγβίαῃ ΠΌΟΡ5 οἵ Ογχιβ, [Π6 πθῃ ἀ6- 
5εσίβα ΟἢΪ]ν ΠΕ {ΠΥ ὑνεσα πῃ {Π6 ΡΥ ΠΥ οἵ {π6 ατρεὶς Π|Π658.Ψ 

(11) διήλασε...κατὰ τοὺς “Ἕλληνας πελταστάς, “τος [Ὠτουρῇ (ἐπ οὶ γ 
ΤᾺ} ΚΒ) 1π {Π6 απαγίευ ὑνΠοτα {Π6 Ρο]αβίβ σοσα βίας] σ᾿ 

(111) ὡς δὲ παριὼν κατὰ ᾿Αβραδάταν ἔγένετο, “α5 ἴῃ τἱαϊησ Ραβὲ μ6 
ΠΆΤη6 ἴο ἃ βροΐ ͵ι5ὲ ονεσ ἀσαϊηβὶ Α γαδαίαβ. 

8. 7. φρόνιμος γενέσθαι) ἘΠ5 αἰδοτοίίοη τναθ 5ῆθνῃ ἴῃ ἀνοϊάϊησ 8 
δοίτα] εησουῦηΐου νι Πουΐ ρα Πα οπΙησ ΠΝ ἀββαῖ]β οἡ {Π6 ἴοα. 

8 9. κατὰ τὸ εὐώνυμον κέρα9}] “ΓΠΪ5, ΠΟΙ νγὰ5. ΟΥΘΊΠΑΠΥ {Π6 ἸοΓς 
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ΜΙηρ οὗ [ῃ6 Οτεεῖς ἴτοορβ, μπαὰ ποὺῦ Ῥεσοπῖα {πεῖν τῖσηί. ΟΡ βετνε ἴῃ 
Ἐπ ρΡ ουπηεπηὶ οὗ {ΠπῸ Ῥοείϊς νεγθ5 περιπτύξαντες ἃ Πα ἀναπτύσσειν. Ποιή- 
σασθαι ὄπισθεν, “ἴο ΡΙαςε ἰπ {ΠΕῚΓ τϑαγ.Ὄ 

ὃδ το---οηά. 7616 σεεογιεῖ υἹείογγ ογ ἐλε Ογέεζσ. 4412 σιγεδεί ἐλεν γείμγ): 
ο ἐλεεῖν σαγεῤ ἕο μα ἐξ ῥῥμραεγεα, 

καὶ δὴ] ὙΠεβΕ νογάς ἱπίτοάπος {Π6 ἀροάοβὶβ οὗ {Π6 βεπίθποθ, {πε 
ΟΥΘΥ οὗ νυ Πίσῃ 15 ἂ5 (Ὁ]]οννα: κατέστησεν ἐς τὸ αὐτὸ σχῆμα... ὥσπερ τὸ 
πρῶτον μαχούμενος συνήει. ὙΠΟ Ρατγίϊοὶρ]6 παραμειψάμενος 1ΠΠπ5ίγαϊο5 [Π6 
Ῥοβίἴοπ οὗ (ης Ῥευβίδῃβ ἴῃ 1. 8. 13, τοῦ εὐωνύμου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔξω ὄντα. 

8 11. ἐκ πλεόνος] “αἱ ἃ Ἰοῆσευ αἰβίδηςσα,᾽ 1. 6. ἢ ἃ σγϑαΐου βἴασί, 
μέχρι κώμης τινό2] ῬΟΞΒΙΌΙΥ Οπίαχα ᾿ἴβε], [Π6 δοΐπ] ροβιζίοη οὗ 

ΜΉΘ Πα5 ποῖ Ῥεβεπ ἰΔἀεπίϊπθα. Ασοοτάϊησ ἰο ΡΙαίδσγοῃ 1 νγαβ βἰἐπαΐθα 
Δ θοῦ 5οο βίααϊα οπὶ Βα υ]Οη, πα τεοθπί Ἐχρ]οσαίοηβ πανα (ἐπα θα ἴο 
ἢχ 1ἴἰ αἱ ἃ ρίαος ποὺ οὐ] δὰ Ασιασεΐ, νυ ϊο ἢ δοσογάβ νν6}1 νἢ {Π6 ἀ15- 
ἴδησθϑ τῃθηϊ]οηθα ὈΥ ΧΕΠΟΡΠΟΠ ἀπά ΜΠ {πΠῸ ΡΠ γϑῖσαὶ σμαγαοίευιβίϊοβ 
ὙΈΙΟΙ ἢ ἀβουῖθ65 ἴο {Π6 Ἰοσδ!γ. ὍΠ6 Ρ]αϊπβ οἱ Βαθυ]οη ἀγα ἀδβαςζαία 
οὗ παΐιγαὶ Π1115, δηα, δοσουα! ηρ]ν, γήλοφος ἴῃ (ῃς [Ο]]οννπρ᾽ σεπίεῃοα 15 
Ὁπαεδγβίοοα ὈῪ Διηβνγουίῃ ἴο 5: ΠΥ Δη ἀυίιῆςϊα] τποιπά. 

8 12. ὦὧστε τὸ ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν] “50 {πΠαΐ {Π6 ατεεῖκϑ σου]ᾶ 
τοί ἀἰβοονευὺ γηδὲ τνὰβ ἴπ ρσόργοβϑ (Ὁ ΘΠ ]η4 [Π6 ἢ1]]).᾿ 

(ἐπὶ ξύλου)] ΑἸ] (ῃς Ῥεβὲ μ85 νι ποῦέ Ἔχοθρίϊοη σοηΐδίη Π 656 ψψοσάβ, 
ΜΈΙΘΗ, 1 σεμαΐπηθ, σα πὶ ΟἿΪΥ ΡῈ ἱπίεγργείε δ5 [Ὁ]]οννβ : “ἃ ροϊάβθη βαρὶε 
ὍΡΟΝ ἃ 5Π16]4, (τεβίπ 5) ἢ Ουἰδίγείο με ννῖησθ ΠΡΟη ἃ 5ίαίς, ἡ ΚΌΠΝΠΕΥ 
Τα]θοῖβ μετὰ ἴῃ {ΠΕῚΓ ῥγοβεηΐ ἔουτη, οὐ ἰῃς δϑϑυμηρίϊοη ἐπαΐ ἐμΠῸῪ νγεσα 
δαάρα ἴο ἐχρ απ πέλτη, ΜΠ] Ο ἢ, δοσοσάϊησ ἴο ϑ14α5 ἀπα Ἡϑυοῃ 5, 15 
8 δα πϊνα]εηΐ ἔου δόρυ οΥ ἀκόντιον. (ΟἿ. Ογγοΐ. Ν1Ι. 1. 4, ΒΕΙΕ {Π6 τουδὶ 
βίδηδατγα οἵ Ρευϑία 15 ἀββου θεά ἃς ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δοράτος μακροῦ ἀνατε- 
ταμένος. Αἰ [Π6 5Ξαπὴηε {ἰπ|6 ἢ6 τηθηΐοηβ ν]ἢ ἀρΡρτοναὶ] [ΠῸ σοπ]θοίπγα οὗ 
Ἡυἱοίηβοη : ἐπὶ πέλτης ἐπὶ ξυστοῦ, ννΏΪ]Ο ἢ 15 ἴο ἃ οσοτίαϊη δχίθηΐ ϑοη- 
Πγηγεα ΒΥ {Π6 δι μοτίἐν οἵ 1485, ν ΠΟ σϑιηδτκϑβ [δὲ [η6 νγοτά ξυστὸν ἴ5 
ιϑ6α ἴῃ [Πϊ]5 Ραγίο]αγ σοππδχίοη ὈΥ Δυῆδῃ ἃη4 οἴμασ ψυυϊίεῖβ, ΓΚ 0]]- 
Ῥτεοδὲ εἀϊῖ5 ἐπὶ πέλτῃ ἐπὶ ξύλου. 

ῳὸ 





ΠΟ ΕΝ 

ΘΟ ΤΙ 

ΘΈΑ ΒΕ 

δι. ἀειαῤίἑμϊαξζονε οὐ 27 ἐσδαΐϊ71᾽ γαγγαΐίσε. 
Κύρῳ] ΔΑπ εἰπῖς ἀαίίνε, ἔου νυν ῃϊοἢ 566 ποΐε οἡ οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις 

αὐτῷ ἀφίκοντο (1. 2. 4). ἼῊς 5αθβίαηίινα ἀνόδῳ ἰ5. ἃ Ροεῖϊς δααϊναϊεηΐ 
ἴογ [Π6 ποσα αβια] ἀναβάσει. 

88.2, 3. 776 ρεγεγαίς γιοοΐ αὐ ααγόγεαϊ, ἀγα, {γε ἐλεῖγ ἐφηιογαγεε οὐ 
ἐλε ἀεαίᾳ ο7 Ογγια, 2αδς ἃ γεροίμέϊοε ἐο 7017: ἀΐηι. ΑΥς ἐλὸν αγὲ ογὲ ἐλ 
2οϊγιξ οὗ σἰαγέϊγιο, αὐἰμες αγια Ῥγοοίος αγγίνε αὐ ἔλε σαι τυ ἐλ γιφτυς οὐ 
Ονγης᾽ ἀεαίᾷ αγιαὶ ἐλε Πῖρλέ οΥἹ ΑΙ γίαεμς. 

ὅ τι χρὴ ποιεῖν] ΕῸν [Πϊ5 ἰγαηβιτοη ἔγοσα (Π6 ᾿παϊγοοῖ παγγαίίοη (ὅ τι 
χρείη ποιεῖν) ἴο {Π6 ἀϊτεοΐ, 5ε6. ποίβ οἡ εἰ μὴ βούλεται (1. 3. 14), ἀπά {π6 
Ῥαββασεβ υοίβα ἴῃ {ΠΠπ|ϑίγαίοη. ὙΠ νοῦ συσκευάζεσθαι (ναξα εοὐἰλφεγε) 
ΟΟΟΌΓ͵5 ἴῃ ἴΠ6 58 Πὴ6 5βεοίίοῃ (1. 3. 14). 

ἕως... -συμμίξειαν] ὍὩΤῆ6 ορίαϊϊνο, ψνΠϊοἢ 15 δοσοτητηοάαίς το {π6 
ΟὈΙ 6 παγγαίίοη, ἀεποίεϑ {Π6 2ηγζοσδ. 

8.3. ἐν ὁρμῇ] 11. “οη [Π6 βίαγι, ἘῸΥ [Π6 οπλίβϑίοη οὔ {πῸ ρτο- 
ποὰη ν] ἢ ὄντων, σοΙηραῖα προϊόντων (1. 2. 17}, ὙΠΕΙΘ, ἃ5 ἴῃ (ῃ6. ῥγεβδεηξ 
ἰηβίδηςοθ, (ἢ οοπίοχί ἰεανεβ πὸ ἀουθέ 45 ἴο {π6 βαρ] βοΐ οἵ [Π6 Ῥαγίοῖρθ. 

Τευθρανία:] ΤῊΪ5 νγὰβ {πΠ6 παπὶα οὗ ἃ ἴοννῃ δηὰ αἰβίγιος ἴῃ Μυϑία, 
Ββιἐπαΐεα οἡ ἴΠ6 Ῥδηκβ οὗ [Π6 στῖνεὺ (εις, ἀπα αἰβίαπε ἀροιΐ βανεηῖῦ 
βίαδες ἔἴοπΊ “Ἴζαγηεις πα εν ραηη5. ΕῸΥ [Π6 οἰγοιπμηηβίαηοαθ ὈΠΑΘΥ 
ΜΠ Ϊοῃ 7 ερζλγαγιία ἀπὰ ζἤαίϊσαγηα νγετα υδϑίονγεα οἡ 1)επηαγαίιι5. ὉΥ͂ 
Τλατῖαβ ΗἩγϑίαβρίβ, ἰο ψῇοβα σουχί ἢ τϑιϊγεα δία ἃ απᾶτγθὶ ἢ Π5 
ΠΟΠ16αρ. 16 ΟἸΘοπηθηα5 ἴπ ΒΟ 491, οἱ, Ηοτοά. ΥἹ. 67 544.» ἃηα Ραμ, 
ΠΝ ἢ: ἢ- 

γεγονὼς ἀπὸ] “ἃ ἀεεοεπάαπί οἵ Π)ειηαγαίαβ ᾽. ὙΠηε σοηπεοίίησ ΡαΓ- 
τοῖς 15. ἔγε πθηΕΠΥ οπιτεα νὰ [Π6 ἀδιηοπδίταίἑ να ρτομοιη (οἴ, τουτῷ 
συγγενόμενος, 1. 1. 9), Πδη (Π6 Ραββᾶρθ, ὑγΠΊΟἢ [Π6 Ργοποαὰη ἰηίγοάποα8, 
15 ΘΧρ᾽ παίουυ οἵ ἃ ργδϑνίοιιβ βίαϊβπηθηΐ. 

τέθνηκεν... εἴη] ΟἾΞεΥνα (Π6 οπαπρα οἵ τηοοά ἤοτα {πα ἱπαϊοαίϊνα, 
ὙΠ Οἢ τηαυῖκς {Π6 ἀδαίῃ οὗ Ουγὰβ 5 δῇ ἱπάθρεπάθηϊ ἰδοΐ, ἰο {Π6 ορίαίϊνα, 
ὙΕΙΟΉ. ᾿πηρ]165 [Πδὲ {πΠ6 βαρβεαιθηΐ βἰαίειηθηῖβ ἀγα ἀδρεπάςφηξ οἡ {πε 
ἱπηργθϑβίοηβ οὗ {Π86 Παυγαΐου. 

πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη] -ε- πεφευγὼς (εἰς τὸν σταθμὸν) ἐν τῷ σταϑ- 

“ “- 24-- 
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μῷ εἴη, ἃ Ῥτερσπαπὲ Τουτὶ οὗ Ἔχρυθββίοι νυ] ἢ Πα Ῥθθη ποίϊοθα πα 111π|5- 
τταϊβα ἴῃ σοπηθχίοῃ ν] ἢ {Π6 [Ο]]οννηρ Ῥἤγαβοβ : τῶν παρὰ βασιλέως 
(1. 1... 5), κλέπτεσθαι τὰ ἐκ τῆς χώρας (11. 6. 11), ἀπ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς 
ἔφευγον (ν. 2. 3). 

ὡρμῶντο)] [πῃ Ρΐαςοε οὔ ὡρμῶντο ΨΟΠΡΥεομς δηα ΘΟ μποι θυ βαϊὶ ὡρ- 
μηντο. ΤΠ 58Π16 Πι βίο 15 ταϊβθ ἴῃ σοηποχίοη ἢ {ΠῸ σοποϊπἸπησ 
βεηΐθησα οἵ 1. 10. 1, ΨΏεσα 1 Πᾶνα φίνβῃη ΤῊΥ ὙθΆβοη5 [ου τεϊαϊηϊησ ἴῃ 8 
1πηροτίθος ἴῃ θΟΙ σαβ85 οἡ {Π6 δας που οἵ Κα ἀππει πα {Π6 Ἰεαάτησ Μ88. 

τῇ δὲ ἄλλῃ] “οη {Πδ [ο]ονησ ἄδν᾿, ἢ νυ ΠΟ σΟΠΊΡΑΓ 1Π|. 4. 1, 
μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἀλλῃ ἐπορεύοντο. 

88. “--6. “41 ἐλε ἐγοίραΐξίογε ὁ Οἰεαγελης α αεῤμέαζίογε τς σε7)1} 0 
“Ἅγίαρης τοέλ οὔὸγς ἰο δίας λΐηι ογὲ ἐλε ἔλγοηθ. 1714 γέρα ἐγοοῤς αγὰ 
λαγα 2γε55εα ὧν ἦε τυαγιΐ ο΄ φγουδῖογις ἀγα Μγετυοο. 

ἀκούσαντες...πυνθανόμενοι)] ὍΠ6 Ἰηΐουϊοῦυ ΜμΜ885 σῖνε ἀκούοντες ἴῃ 
Ῥίασς οἵ {π6 δουῖδὲ βαγίοιρ!α ἀπά ομϊξ πυνθανόμενοι, ἴπΠ6 σουγβε οὗ {Π6 
σοΥΓαρίοη Ῥαϊηρ ΟἸΘΑΥΙΥ 85. [Ο]]ονν5 :---ἰκούσαντες Πανὶησ ὈΕδη ταρ] ασρα 
ῬΥ ἀκούοντες ἴῃ {Π6 αἰϊθιηρίὲ ἴο τῆακα {Π6 Ῥαγί!οῖρ]εβ. σοϊηοϊάθ, τ ννὰβ 
Πα ΚΙ ἀἰδοονεγεα {παΐϊ ἀκούοντες ΔΠηΠ6 πυνθανόμενοι ἡγεγα νἰγί πα Πν ἰδι- 
τοϊοσοιβ. ΤΠ τοαδάϊηρ οὗ {πε ἰθχί, δ5 ΚΌΠΠΕΥ βυρσσεοβίβ, τηδῦῖζα {Π6 
αἰἸδγεποα Ῥείννεθη {Π6 αἰγθοῖ Του πηαίίοη τϑοαινεα Ὀγ 1Π6 σαηθσαὶβ, απᾶ 
15 σγαάπα] αἸββα πυ! παίϊοη [Πτοισἢ [Π6 γα ηκ5 οὗ {Π6 διτηγ. 

ἀλλ᾽ ὠφελε.... ξῆν] Μτ ΤΑΥ]ΟΥ σομηραγες. ΠῸμ] ΟνἹᾶ “ἀεραογαηξ 
[505 Ἔν αῖβθα σοβ᾽. ὙΠ6 5816 τι588ὲ οὗ ἀλλὰ Δρρεδδῖβ εἴβείνῆετγε, 6.5. 
ἴῃ 1. 7. 6 ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος" ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, 
ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα κ-ιτ.λ., ΠεΥΘ [Πη6 δἀνεγβαίϊνε ἴοσοα οὗ ἀλλὰ 15 ἀϊτεοίεα 
ἀϑαϊηβί ἃ [βε]ϊησ ποΐ ΟΡΘΗΪΥ Ἔχρτεββοα Ραΐ αχἰβίϊησ 1η {πε τηϊηα οἵ {π6 
Βρθδϊτου. 

ἤλθετε ..ἐπορευόμεθα ἂν] “Παά γοι ποΐ σοπτθ, γα 5ῃου α Ὀγ {Π|5 Εἰπὴ6 
Βανε ῬἜθὴ οὴ οὐἵ νγαγ᾽. ΤῊηϊβ ναυϊδίίοη ἴῃ {Π6 τιϑα]ὶ βεαποησεα οἵ ἴξῆβεβ5 
(ίοσ ψνΒ] ἢ 566 ποΐε οἢ πλείους συνελέγησαν, ΤΥ. 1. 11) 15 4116 ἴῃ ασοοτά- 
Δ ῆς6 ὙΠ [Π6 5θῆβα οὗ {Π6 ρβαββᾶσθ. ϑοῃγδίϊπηας {Π6 Πα Πσα 15 5{1}] τη οσα 
τηδΥκεά, αηα να Ππα {π6 “2 ηοζασὶς οἵ οὔθ ἔσῃ σοπη ηθα νἹ τη6 “442ο- 
αἰσεῖς οἵ ἀποίπου, 6. σ. ἴῃ {Π6 [Ὁ] ονίηρ βεπίξησο: πορευόμεθα δ᾽ οἴκαδε εἴ 
τις ἡμᾶς μὴ λυποίη (11. 3. 23). 

καθίσειν] καθιεῖν ΜΟΙ γεοΠΕ ἀπά Θοῃποιάου, θὰ [ἢ τηαπιβοσρέ δὰ- 
{ΠΟΥ 15 ἴῃ ἰανουγ οὗ [Π6 ΥΑΥΘΥ [ΌΥΤῚ, νν ΠΙΟἢ 15 ΡΥΘ ουγθα Ὀν ΒΟΥΠΘΙηΔ ΠΗ, 
ΚΌΠΠΕΥ Δ η4 οἴΠεῖβ ἃ5 Πα] ἴῃ δοσογάσποθ Ἱἢ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ἀϑᾶσα, ΨἼΟῸ 
Δαορίβ ἰὰ ἴπ {Π6 οαβε οἵ οἴποὺ νευῦ5. οὐ ἴῃ6 βαῦηξ ο]855, 8. 5. νομίσεις, 
ἀποκομίσει εἴς. 

8 6. οἱ μὲν ᾧχοντο] Μαυτοίαβ. οὈ]εοῖβ. τυ γθαβοη ἴο ἴπ6 βἰπιοῖιγα 
οὗ Πϊ5 βεπίθεποθ οὐνησ ἴο {Π6 ἀῦβεποθ οἵ {ΠπΠῸ σοπηβοίίησ Ραγίϊοϊθ. Νὸ 
ἀουθί, α5 ΚΠ ΠπΠοΥ συρσαβῖβ, [Π6 ἀυίϊο]6 ἴα]κα65 {Π6 Ρ]αςθ οἵ ἴῃς ἀδπιοηβίγα- 
{ἰνβ, 50. [ὩΥ 85 ἴΠ6 βθῆδ568 οἵ {ΠῈ6 Ῥᾶββαρε ἰ5 Θοποθῦπηθα, θαΐ ἴῃ 50. εῃρΠαξῖς 
ἃ Ῥοβιίτίοη ᾿ξ σὰ ΘΟΔΥΟΕΙΥ Τορυθβθηΐ 1 ἴῃ βουπα ἀπα τῆγίμπι πϊπουΐ 
16 δἀάϊεοη οὗ ἃ ραγίϊο]θ. 1 5ποι]ὰ {πογοίοσα ργαθίεσ ἴο τοδα δ5 [Ὁ] ον : 
καὶ οἱ μὲν ᾧχοντο. 

τὸ δὲ στράτευμα...κύπτοντε.] Δ Π {Π|5 ἜΧαπΡ]6 οὗ ἴπΠ6 σοηβί σεῖο 
κατὰ σύνεσιν ΝΥ6 ΤΑΥ͂ ΘΟΠΊΡΑΓΘ ὩΠπηοηρϑί οΟἴποῖβ ν΄. 8. 18, τὸ ᾿Αρκαδικὸν 
ὁπλιτικόν, ὧν ἦρχε Κλεάνωρ. ΤΙῃ |{π ἸΏΔΠΠΟΙ ἃ ποὺ οὗὨ ταις ἰ5 
οἴζεη σοι θη νυ] δ δα]βοίϊνε ἴῃ {Π6 ΡΙυΓΑ]. 



ἈΝ ΔΟΖ25. ἽΕΙ 
ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες] 1.6, λαβόντες ἐκ τῶν ὑποζυγίων, ΜὨϊοἢ 15 

ῬΓΘίεγα Ὁ] ἴο σοπηρθοίϊηρ {πῸὸ ψνοσάβ ἐκ τῶν ὑποζυγίων “ὶῖῃ ἐπορίζετο 
ὙΒΙΟῊ ργεοθάες. Νοίς ἴΠ6 ψ]Ἂα δρρ]σαίίοη οὗ {πε βυρβίαπίνε σῖτος. 

ξύλοι9] Α γτεαϊοαῖθο, “ἴΠαῪ ἀϑεαὰ ογ ἤγενοοά᾽, ψ 816 {Π6 βαυρβίαπ- 
εἶνε φάλαγγος 15 ΔρΡρΑΓΙΘΠΕΥ δαπίνα]θηΐ ἴο αεζθς “(Π6 Πα] οἵ Ῥαί]ς᾽, 1.6. 
[6 ΡΙαοα νη ετα {Π6 τπαΐϊη θοάν οἵ {πΠ6 ἰσοορβ νγεσε ροβίβά. 

ἠνάγκαζον)] Πα ἴδηβα [ἤγοννα ὈδοκΚ 1Π6 δοίΐοη οἵ [ῃ6 νεὺρ ἰο {π8 
εἶτηθ ἀδθβου θα ἴῃ 1. το. 6. ε Πᾶνε αδἰγθαάν ποίϊσβα {Π15 ἀ56 οἵ {πα 
ἱτηρογίεςξ ἴῃ σοηποχίοῃ 1 ἃ ἀἸβραίεα γεδαϊπηρ (ὡρμώντο ΟΥ ὥομηντο) ἴῃ 
8 2. ἐκβάλλειν, ννῖο ἢ ΘΡ6Π] πη 5ίγα ΠΡ Ιν τη οὺβ “ἴο ΡᾺ]] ουΐ οἵ {πΠῈ 
στουηά᾽, 5 οἵ σοῦτβα " ἴο ἘΠΠΡ Υ ουΐ οὗ {πεὶγ σαϊνετβ᾽. 

γέῤῥοι] ὍΠηὲ γέῤῥον νγὰβ δῇ ΟὈΪΟησ 5}1614 οἵ νυ ]ο]ςου- νοῦς, ῥτο- 
ἰεοΐθα Ὀγ ἃ οονεχηρ οἵ οχῃϊάβ, Τί νγὰβ Ἰαυσεὶν τ᾿5ε4 Ὀγ {π6 Ῥευβίδῃ 
501416γ5, δἰ Πουσ ἢ ΧΟΠορΠοη (1πη {πΠ6 ΟνΥχοΐ. ΜΙ. 1. 33) ἀδβοῦθεβ [Π6 
Ἰοησ Ἐσγυρίίδηῃ 5}16145 (ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν, 1. 8. 9) ἃ5 [ΔΓ τηογα 
ΒΘΥΝΊΘΈΔ 016 ΠΕΙΠΟΥ [ῸΥ οἸθαγησ ἃ Ραΐῃ ΟΥ̓ ΆΤΟΥ ἴπ6 ρΡτοίβοίζϊοῃ οἵ {πΠ6 
Ρεῖβοῃ. 

πέλται καὶ ἅμαξαι] Τῆς σοπιθἰπαίϊομ: ἰ5. ἃ βίγαησε οπθ, δηα Πα5 ἰδ 
ἴο {Π6 Ξιισσεδίίοπ {παΐ πέλτη ἴῃ {Π15 ραβϑαρα 15 εαυϊναϊθηΐ ἰο ξυστὸν (εἴ. 
1. 10. 12), 1. 6. ἃ Ῥτο]θοίίησ ραγί οἵ {π6 Ἄοπατγῖοί ἴο ννῃῖοῃ {ΠῸ βἰαπάαγά 
νγαβ αἰίδοῃμθεα. Βαΐ, α5. Μὺ Ἴαυ]οῦ ποίϊοθβ, ᾿ξ 15. ΠῚ116 ΠΠΚΕΙγΥ ἴΠαὶ Χαπο- 
Ρῇοῃ νου] Πᾶνα τι5θα δῃ οὐ Ἰ ΠΔΥῪ νγοσὰ ἴῃ 50 πηιιϑι8] ἃ 5θη88 ψ]ποὰῖ 
δαἀάϊηρ βοῖηα βαρ] ηδίϊοη. 

ἔρημοι] “ΟΥ̓ΠΕΙ]6βϑ᾽, “ΔΡραπάοποα᾽. ὍΠε δαϊδοίϊνε τείεγϑ ἰο πέλται 
ὯΟ 655 {δὴ ἰο ἅμαξαι, Δη44, 45 ἰἴξ ἀρρεαῖβ ἴο π|6, ἰῃ [Π6 58 π16 5656. 
ΚΠ Πθσ, ποννενευ, γασαγᾶβ [Π6 σΟΠβί ΓΙ ΟΙΟἢ 85 ἃ 5Ρ6ο 5 οἵ ζεῦγμα, ὈγῪ 
νγΒΙοἢ [Π6 5}161415 τὸ ἀθβου θεά 85 “οὐ ΠΟ ]655᾽, Δη4 [Π6 ψψασσοηβ ἃ5 
“εἰηρίγ᾽, “ἀερηνεα οὗ {Πεὶγ σοηϊοηίδβ᾽. 

φέρεσθαι] Ἐφρεχερείϊς. Τί 15 ἃ ροεδίϊοαὶ σοηϑίγιοί μη, ΤΠΟΓῈ 65ρΡ6- 
οἶα! σοτητηοῃ ἴπ Η ΟΠΊΕῚ, ἀπ δαιϊνα]θηΐ ἴῃ ἴογοα ἴο ἰΠ6 1 αι] ΘΌΡΙΠα 
ἴῃ τ. (ΟΕ, ὅορῆῇ. “πέζρ. 637, ματα πούγενοσ (Πς6 ἐχαοί ἔογοβ οἵ {π6 νευρ 
15 Ορβῃ ἴο ἄοαθι :--- 

ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξίως ἔσται (αἰ. ἀξιώσεται) γάμος 
μείζων φέρεσθαι κ.τ.λ, 

ὙΠῸ ψογᾷ κρέα 5 οἸηρμαίίς ἴου [ῃ6 γεαβϑοη ποίϊοεἁ ἴῃ οοππδχίοη νυ 1 ἢ 
1... 5. ὅ. 

85 7-το. γισονς ζγοηι ἐλε }εγείαγε δύεσ αγγίυσ αέ ἐλε σαηιῤ, απ 
αἰεγεαραὶ ἡγοηε ἐΐε (ὐγεοῖς ἐλ 177 767, οὕ ἐλε1γ, αγχισ. Οἰδαγεληξ αγιδτυε75 
τυΐίλ ἃ γεζεσαί, ατια {λεγε ἔφασες ἀν ερἰίφασιίες ἐο εογεέϊγιτεο ἐλε τιεροίϊαϊίογις 
τυλέϊε ἦδ γεζγες ἐο εογιαμεί α δασέα. 

περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν] 1. Ε. ῬείγγΘΘῃ [Ο ἀπά 12 ΟΪΟΟοΙΪς. (Τ, 1. 8. τ. 
οἱ μὲν ἄλλοι, ἣν δ᾽ αὐτῶν] ΤῊΪ5 5]Π1σπὲ αἀϊνεύσεποα ἴγοιη {Π6 τϑρι]αΥ 

σοηβίγισίίοη την Πᾶνα Ῥεθη δάορίβα ᾿πίθπεϊομα }]}Ὺ ἢ {ΠῸ οὈ]εοὶ οὗ 
ΕΠ ΡΗϑἰζίησ {Π6 Ἰδίευ οἱαιιβα ἴῃ [Π6 βθηΐεηοθ (ὈΠΊραΓα ἃ βοιπμενπαΐ 
5ΠΏΠΑΥ ἄανῖὶοα ἴῃ {ΠῸ σοποϊπάϊηρ᾽ ραββασα οὗ 1. 9. 5. Οπ {Π6 βίγεηρίῃ οἵ 
1815 βέαίειηθηΐ Ῥ] αἰδυοῃ τε)εοῖβ (Π6 δοοουηΐ οὗ (Π6 ρῃγϑιοϊαπ (ἰεβίαβ, γῆ 0 
βαγ5 {πα 6 ννᾶβ ΠΙτη5ε] ργεβεηΐ δἱ ἰῃ6 ἱπίθγνίανν. Βαΐ [ῃ6 ννοσζὰ εἷς ἴ5 
τπιοῖ πηῇγθ ῈΠΕΥ ἘΠ ρΡΙογεα ὈΥ ΧΕΠΟΡΠΟΙ 85 ἃ 5 πρ]6 εαμπϊνα]θηΐ [ΟΥ̓ τις, 
ΙΓ ὙΠΟ σοθραγα ἃ Ἰαΐθυ ἀ56 οὗ [πΠ6 1, ἰΐη φέγεφς ((ἰαἴὰ]. ΧΧΠΙΙ. το); 
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ΟΥ̓ Δσδίῃ 1 15 Ῥοββί]8, δ5 ΜῪ ΤΑυ]ΟΥ βιρσεβίβ, {παΐ {Π6 Ῥγεβεπί ραββασθ 
ἄεα]5 Οὔ]Υ νΊ ἢ [Πο58 ὙΠῸ δοίπδ]]ν ἴοοῖκ ρατί ἴῃ ἴῃς δεραΐβ. 

ὁπλομαχίαν] ΕΎΟΠῚ ΟΥγΟΐ. 11. 1. 33 Δη4 ΟΙΠΕΥ ραββασεβ ἰξ 15 οἶθδυ 
τΠπα {πΠ6 511} οὗ {πε Ῥευβίδῃ ἰτΌΟΒ5 ἰὰν οπΙ εῆν ἴῃ 1Π6 τιδα οἵ τη ]551165. 

8 8, εὑρίσκεσθαι ἀν τι δύνωνται ἀγαθόν] ΠΕ ῬΏτγαβα οσουτ5 ἀραὶ ἴῃ 
ὙΙ1. 1. 31, ἢν μὲν δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαθόν τι εὑρίσκεσθαι, ἃ ἴαςὶ νν]Ο ἢ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ῥδαῖβ οὐ ΜῈ Ταυ]οΥ 5 βυσσεβίίοῃ (παΐ ἰῃ6 ᾿ηνιϊαίίοη 15 8ῃ 
Ἰγοπῖοα] οπ6 ἴῃ ἴπ6 Ῥγεβθηΐ ᾿πβίαηςσθ, 

8 9. ἔχετε] ΞΞ- σεϊζἦς, νυ ὙΠ] ἢ σομηρατα [ῃ6 τιδὲ οἱ Ζε2267γ6 ἴῃ Τιαἴϊη. 
Τη [Π6 οἴδιιϑε ψν ἸΟ ἢ ΓΌ]]Ονν5, οὔβοῦνα [Π6 5ρθοῖα] ίοσος οἵ ἴΠ86 νεῖ ἥκειν, 
“1 ΜΠ} ΡῈ Πεῖξ (1. 6. 1 νν}}] ῬῈ Ῥδοῖὶς ἀσδὶη) ἀποῃ΄. 

ἐξῃρημένα] “ἴο ἰπβρεοὶ {πΠ6 δηίγαὶ]ϑ νῃθη {ΠεῪ Παᾶ Ῥεαη ἴακεη οὐΐ 
οὗ 1ῃ6 νἱοιϊπι᾽, ὙΠΕ εἸρ] ουτηθηΐ οἵ {Πε ννοτά ἱερὰ 1ῃη [Π15 σΟΠΠΟΧΙΟΙ 
Τανουτβ {Π6 Βα ρροβιτοη ἐπαΐ σφάγια ἰ5 [ῃε σΈΠΕΙΑΙ Δα 1655 [εοϊσ δ] [ουΠη. 
ΤΥ [Πδ ἔογοα οἵ {ΠῸ τη] 44]ς θυόμενος, 5Ξε6 ποίε5 οἡῃ 1. 7. 18, δηᾷ τν. 6. 27. 

88 το--τ4. 711ὲ αεφόαίε ἐς εογἐγεεα ὧν  λαζίγιτις ογ ἐλε 2αγέ οἵ ἐδέ 
εγοίαγις, αὐγαὶ ὧν Οἰδαγιογ, “γοχετς γα] 7 ἀεοῤογιῤτς ογὲ ἐλ4 2αγέ οὗ 
{16 Ογεοῖς, 

παραδοίησαν) ΤῊΪϊΞ γαγ6 ἴουτη οἵ {πΠ6Ὸ ορίαϊϊνο 15 τοίαϊηθά Ὀγ Ψο]}- 
Ῥτέομι, ΚΠποὺ πα ΤΙ που ὁπ {π6 δας που οἵ {πε ἴσου Ἰεαάϊησ Μ55. 
Μδοιηῖοπαεὶ εαϊ5 παραδοῖεν. 

θαυμάζω] “1 δ5κ ἴῃ ψόοπάου τ ΠΘίΠου 1 ἰς. ἴῃ {π6 ομαγδοίεσ οὗ οοη- 
ααδτοῦ {πΠαΐ {ΠῸ6 Κιησ ἀθμηδη 5 [ΠΌΤ] τι ΟἿ ΔΙΤΏΒ, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΕΥ 85 Ῥγββεηΐβ 
οἡ {Π6 βοοσα οἵ πο π5ῃ1ρ᾽. 

καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα] 850 ΨΟΠΡτθοπε, Καὶ ἀΠποΥ πα Μδοπ οῃ ΔΕ] δἰτευ 
ἴπγεα οὗ {ηε6 ομϊεῖ μ858 ἴῃ ρίαςε οἵ ἀλλ᾽ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα νν»Ὲ]ο ἢ αἶβο 
τΤαϑίβ Οἡ σοοά δυϊῃουῖν. ὍΠδ δανογβαίΐϊνε ίοσος ἴῃ ἀλλὰ νου] θὲ 1α51}- 
Πεά ὈΥ 1π6 ᾿πέευτοσδαίίοη ἴῃ ἴπῸ ῥγενίοιβ οἰδιιβα, δηα Υ̓͂ ἃ ῬΙΘΟΙΞΕΙΥ͂ 
ΒΙΠΎΪ]ΑΥ Ῥάββασα ΠΟ Καὶ ΠΟΥ αποΐεβ ΠῸπῚ Οὐνγοΐ. 11. 2. 10, καὶ τί δεῖ... 
ἐμβαλεῖν λόγον περὶ τούτου, ἀλλ᾽ οὐχὶ προειπεῖν ὅτι οὕτω ποιήσεις ; 

8 11. αὐτῷ]. Κύππογ, Καυϊΐρσετ, Μαοιηῖομαθὶ ἀπά οἴμεβ νου] ἴαϊκα 
αὐτῷ ἴῃ οΪοβε σοηπεχίοη ] ἢ ἀντιποιεῖται, Ὑν 116 Μτ ΤΑΥΪΟΥ τεΐθυβ 1ἴ 
ῬΓΠΊΔΤΙ]Υ, 1{ ποῖ 5ο]εῖν, ἴο {Π6 θαυ] οῦ ρουίίοη οὗ (ἢ βεηίεποα: “ἴΟΥ ΚΠ οτα 
Πιὰ5 Πε Ἰεΐϊ ἴο σοπίδθβί 15 οἱαῖστη ἴο {Π6 βονεσεῖσηῖν ῥ᾽ ὙΠῸ τῆγίῃη οὗ {Π6 
Βεῃίθηοθ ἈΡΡΘδΥβ ἴο τὴη8 ἄδοϊβῖνα ἴῃ ίανοιυσ οἵ {πε Ἰατίευ νῖθνν. 

παρέχοιεν] ΟΥ̓ [Π6 ἴοιν Ἰεδαϊησ Μ 88 οὴβ ΟἿΪγ οῖνεβ παρέχοι ὑμῖν, 
16 ΤοπλδὶΠ θυ δχῃῖθῖῖ {Π6 τϑδαϊησ οὐ {πὸ ἰοχί, νυ ο ἢ 15. Ῥσείεσγθα ὈΥ͂ 
Κυππευ, Βουπθιηδηη, ΜΔοπΊ ΟΠ Δ 6] Δ πα {Π6 τα] οΥ Υ οἵ [Πηε βἀϊίουβ. ὙΠ6 
Τῃγαηβιἶνα τι οὗ παρέχειν ἴῃ [Π6 56η568 οὗ ἴο “Ῥογγηε ᾿ “ρῖνα {πε σμαποθ᾽ 
15 ποΐ ππίγεσιθηῖ. ΟἿ, 77εηιογ. 1. 2. 54, καὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι μετὰ 
πόνων τε καὶ ἀλγηδόνων καὶ ἀποτέμνειν καὶ ἀποκάειν, ἀπ ἃ ννε]1-Κποννῃ 
Ῥάᾶββασβ ἴῃ ΟΡΗ. «42, 1148, 

ἀλλ᾽ ὑφ᾽ εἵμᾳτος κρυφεὶς 
πατεῖν παρεῖχε τῷ θέλοντι ναυτίλων. 

812. Θεόπομπο:)] Ηδ [15 ποῖ τηβηίοπϑά εἰβθινῆοσα ἴῃ (Π6 “4γαδαςῖς, 
δηα [Π8 ᾿Πίδυιου Μ55 σῖνε Ξενοφῶν ἴῃ Ρ]αςβ οἵ Θεόπομπος ἴῃ {πε ῥτεβεπῖ 
Ῥάββαραε. Βεΐ ΚιΠπου, ΘΟ! ποιάθσ, ῬΟΡΡΟ δὰ Τηάουῇ ἀγα ἀστεεᾶ ἴῃ 
1Ο]ονηρ {Π6 ἴουγ Ἰεδαϊησ Μ55; δὰ ἴο νυν ῃ θῇ ἴῃς τεαάϊησ οἵ {πὸ ἰδχί 
15. ΔΌ]Υ βιρροτγίεα Ὀν δ εἰβίκβ, ὴο αὔριιεὲβ [πμαΐ {πῸ ροβιτοηυ με] ὈΥ 
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ΧΕΠΟΡΠΟΙ ἴῃ ἰῃ6 σατὴρ (οἔ, ΠΠ. 1. 4) νγὰβ ποῖ βιο ἢ δἃ5 ἴο πᾶνε βης]θ 
᾿ΐπὶ ἴο 5ΡΘδΚ αἵ ἃ σοιποὶ] οὗ [Π6 σεΈποιαὶβ. Οἡ {Π6 οἴπεὺ παπᾶ Κυῖίρεσγ 
φοΟΠ]Θοίαγε5 {Παΐ 1Π6 οὐ σῖπαὶ ῥαββαρβ ΠΊΔΥ Βανε βἰοοα {ππ5: Θεόπομπος 
δὲ Πρόξενον τοῦτο εἰπεῖν φησι, ἀτγραϊηρ, {τοπὶ ἰῃς6 ἔφοί {πΠαΐ {Π6 νγοτᾶς 
ἴῃ ἀποϑίίοη ἀγα αἰγὶ θαϊεα ἐο Ῥγοχοπιβ Ὀγ ΠΙοάοτιϑ (ΧΙ. 25). Μτ ΤΑυ]οΣ 
ποίῖσεβ {παξ {Π6 ΞρΡββοὴ 5 σιοίεα δ5 Χϑπορῃοπ᾿β ΡΥ [οτὰ Βαοοη (4ὡυ. 
97. εαγηἼ7ιο, 1. ἢ. 30). 

οἰόμεθα ἂν] Ἐὸοτ {Π15 ροϑβιἐοη οὗ ἂν ἴπ ἰῃς βεπίεπος δἰζεσ νευθϑ πΚῸ 
οἴομαι, δοκεῖ εἴο., οἵ, ν. 6.1, ἀπά 1. 3.0. Τ(5 Ἰαχίαροϑβιίιοη ἢ παραδόντες 
5 ἀοοοπηΐϊαα ΤΟΥ ὈΥ {Π6 ἔδοΐ {παΐ [ῃς Ῥδγί!ορ]8 σαργαβθηΐβ ἃ οοπαϊίίοη. 
566 ποίε οἡ ταύτῃ προσποιούμενοι (1ν. 6. 13). 

παραδώσειν) σπεὖ. ἡμᾶς, νν]Οἢ 15 Παΐθγα!ν βυρσσεβίεα ὈΥ ὑμῖν. Τί 15 
βίγαησα {Ππαΐ ποηδ οὗ {Π6 εὐϊίουβ 5ῃ οι] Πᾶνα ο41166 αἰ(επίϊοη ἴο {Π6 ἱγτὰ- 
ΒΌΪΑΥ 86 οἵ [Π6 Ῥγεροβίξϊοη ἴῃ ἴῃς Ρῆγαβα σὺν τούτοις (1.6. τοῖς ὅπλοι5), 
ΌΥ ΠΟ {πῸ παϑυΐου ὕπλα ἴ5, δ5 1 νγεῦθ, Ῥείβοπίποα, “ὈΥ ἴΠ6 ἴανοιγ 
οὗ {πεβε᾿, “ΜῈ {Πεβε οἡ οὐἵ 546᾽, (ΟΕ σὺν τοῖς θεοῖς ἀπ] Ξ᾿ Π}11ΑΥΓ ΡΉγαβοϑ. 

8 13. νεανίσκε] ΤΠΕ ἰθυπὶ 15 ἈΡΡαΥθ ΕΥ σοπμῆπαοα ἰο ΡΕΙΒΟΠ5 γῆ ΔΓ6 
Ῥείννεθεη {Π6 ἀσο5 οἵ {ννεπίγυ-ῆγθα δηα ἐογίγτ-οηθ, δηα 15 δ ρ] ουτηθηΐ 
μετα νου] Πᾶνα δϑϑιβίθα τι5 ἴῃ ἀθίθυτηϊηίησ {Π6 σα οἵ Χαπορμοη δἱ πε 
Ῥταβεηΐ {{π|6, 1 [ΠῸ Θσσυσγεποα οἵ 15 Πα ΠῚ6 ἴῃ {Π6 ργθνίουϑβ βεοίίοῃ οου]Ἱα 
᾿ανα θβεῃ ΡΙδοθὰ Ῥεγομά ἀουθί. 

λέγεις οὐκ ἀχάριστα! “γοι (81|ς Ρ]Εαβα μην ἐποιρη᾽. ΤῊΘ βᾶπηα 
4αϊοῖ ἸΤΟΠΥ Ρρϑαῖβ σοηβίδης νυ ἴῃ Ρ]αίο᾽ 5 ιιδεὲ οὗ {πΠ6 δα]εοίίνε. 

8 14. ὑπομαλακιζομένους)] “ὙΠ σγιηρίομπηβ οἱ ἴβατ᾽. (ΟΕ, ὑπέφαινε 
{{πῚ ἢν  κ). 

ἄλλο τι... χρῆσθαι] ἙἘῸΥ {Πἰ5 δοοσυβαίϊνα ἢ χρῆσθαι, 5ε6 ποία οπ 
ἐρωτᾶν ἐκεῖνον, τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι (1. 3. 18). 

ἐπ᾽ Αἴγυπτον)] ὙΠῈ Εργρίίδηβ Πα τανοὶτθα ἤτοπ {πΠ6 Ῥευβίδῃ ΞΥΤΑΥ͂ 
τονγαγάβ {πΠ6 οἷοβε οἵ {π6. γεῖσῃ οἵ 1)γῖπ5, ἀπ ὑγεγα βϑίδ Ὀ]]5ῃϊηρσ {Π6τη- 
5ΕἾνε5 ἃ5 Δη ἱπάδβρεπάθηϊξ παίϊοη ἢ Ῥϑαηητηθ ΙοΠιι5 ἴοΥ {ΠεῚγ Κιησ (Π1οά. 
510. ΧΙν. 35). ΚΌΛΠΟΥ ΠΟ ΘΒΙΙΟΠΔΌΪ]Υ οἴΐευβ {Π6 τὶρηξ Ἐχρ]απαίϊοη οὗ 
{Π15 σοπϑίγαποίίοη, νἱΖ. [πα [Π6 νγοτάβ συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν, νγὨϊο ἢ ἴῃ [Π6ῚΓ 
ῬΥΪΠΊΔΥΥ 5656 416 δοσοιητηοάαίεα ἴο [Πς6 οἰαιιβε ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατεύειν, 
ΔΙΘ αἶβο ἴο ΡῈ τεΐεσγε ὈῪ ζεῦγμα ἴο {Π6 δαυ] θοῦ ρΡουίίοη οὗ {Π6 βεπίεησα 
(ἄλλο τι...χρῆσθαι). Τταπ5. “5Που14 Π6 νυ Ί5 ἢ. ἴο τι56 {ΠΕ ῚΓ βθύνίοεϑ ἴῸυ ἃ 
σατηραῖση ασαϊηϑί Εσγυρί ΟΥ̓ ΤΟΥ 8ΔηΥ Οἴ ΕΓ ΡΌΓΡΟΚβα, [Πα Ὺ νου] δ᾽ 4 Πῖπὶ ἴῃ 
Β15 βοῃθιηδβ οἵ οοπηϊπεϑι᾽. 1 ργείεσ πονγενεῦ ἴο ρυϊηΐ ἃ οο]οη ἴῃ ΡΪαςσα οὗ 
{Π6 σουημηα ννΪοἢ ἴῃ Πἷ5 ἰθχί [Ό]]ονν5 γενέσθαι. ΑἋποίϊοοα]α δαίαγε ᾿π 
1Π6 σοηβίσιοξϊοη οὗ {Π15 βεπίεηςθ ἰβ {Π6 βῃ θογαάϊηαίΐα ροβιοη οὗ {Π6 νγογά5 
ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατεύειν, πιοῖνν Πα πη [Π6Υ τοργθβεηΐ [Π6 Ἰθδάϊηρ Ἰά46α 
οἵ {Π6 βεπίεποε. Τῃ οαβεβ ΠεΥα [(ΠΪ5 οὐ ου 15 δἀορίαά, εἰ Ποὺ [οσ {πε 
βᾶ κα οὗ σῃγίῃπι ΟΥ̓ ΟἰΠαυννίβ6, ᾿ξ 15. πιϑιια] ἴο Ππα {Π6 πιούα ᾿τηρογίαηϊ οὗ 
[Π6 ἔνγο οἱαιιϑεβ διηρῃαϑίζεα ὈΥ {πΠ6 ἱπίγοάποίίοη οἵὁἨ οὖν ΟΥ ΒΟΙῚΘ ΟΟΥ- 
ΓΕβροπάϊησ Θααϊναϊεπί: 6.5. εἴτε ἄλλο τι θέλοι χρῆσθαι, εἴτ᾽ οὖν ἐπ᾽ 
Αἴγυπτον στρατεύειν. 

δὲ 15--ἰ8. Οὐαγελης γεταῤῥεέαγες, αηπαὶ αῤῥεαίς ἐο ἤλαίζίγης ἂς ἃ 
Ογερξ ἐο αὐοΐξε Ζϊς εοφγιέ): 70:67} 70» ἐλ ὁεεέ. 

ὑπολαβὼν] ΕῸΓ {Π6 νατίοιι5 οἰσηϊβοαίίοης οὐ {Πϊ5 Ῥασ(οῖρ]θ, 56Ὲ 
ΠΟΘ Θ᾽ 15.1..7-: 

οὗτοι... ἀλλος ἄλλα] Α 5ρβξοῖεβ οὗ ραγίἰνε ἀρροβι(οη, ἴου ἃ Ῥοϊάετ 
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[οὐτὴ οὗἩ τυ ῃ]οἢ οἴ, 1. 7. 13, εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν ᾿Ευφράτην, διαλείπουσι 
δ᾽ ἑκάστη παρασάγγην. (ΟΠΊΡΆΓΕ 4150 1. 8. 9 ἀπά 1. 8. 27- Α 5[ΠΉΠ|ΔΥ 
ΠΟΠΒΙΠΙΟΊΊΟΙ 15 Του Πα 1ἢ 1 αἴϊη, 6. σὶ ἴῃ Ταο. “77172. 111. 40, Φ07)}07114712, 
“ῆογες δείσας, ϑαεγουῖγ 2γοῤιογές Οαϊζος, ξογιεῖ7. 

ξ τό. οἶμαι δὲ] ὙΠε νεὺρ 15 πϑδοᾶ ραγεης θέσαν ἴῃ ρΐδος οὗ {πε 
ΤΏΟΥΕ ΟΥ̓ ΠΑΥΥ ῬΏγαΒ6 δοκεῖ μοὶ ΟΥ̓ Βοτη6 δαπναὶϊ επί. Αἱ ῬΥΘΟΙ5ΕΙΥ͂ 5ΙΓΉΙ]ΔΥ 
ΠΟΠΒίγ πο ΟσΟῸΥ5 ἴῃ Μ΄. 8.. 22 (οἶμαι γάρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς 
εὑρήσετε καὶ τότε κακίστους καὶ νῦν ὑβριστοτάτουΞ), Ὀπ ἀποίποΥ Ῥαβϑασα 
ἴῃ [Π6 5απὶ6 Ῥοοὶς (δοκοῦσι δέ μοι... ἀπῆλθον, ν. 8. 13), ψΜΒΙοἢ Κα ΠεΥ 
Παοίεϑ ἃ5. ἈΠΆ]Όσοιιβ, ἈΡΡΘΟΥΒ ἴο ΠῚ ἴο βίαπα οἡ ἃ αἰἤογεηΐ ἰοοϊϊηρ [ῸΓ 
18 ΥΘΆΒΟΠΒ τη η1]ΟΠΘΩ ἴῃ {Π6 ποῖθ. 

συμβουλευόμεθα] “νγε «5 γουτἵ δανϊςε. Ὑνο ἰπϑοτῖθεβ παγε Ὀθοπ 
ϑιρραοβίθα ἴοὸ δοσοιηΐ (ΟΥ̓ [Π6 ῬΥΪΠιαῪ 56 η56 οὗ πε τηϊα]6 νοῖσα, οης οὗ 
ΠΟ ἀβϑιιηγηεβ {παΐ (Π6 Πἰἴθγα] ἰογοα οἵ συμβουλεύομαι, διδάσκομαι ἀπά 
ΒΙΠΊΠΑΥ νεΥρ5 ἰ5 “1 ρεζ δἄνῖςθ, ᾿πβίγποίιοη ούζε7ε᾽, νγΗ116 δοοογάϊησ ἴο 
1ἴῃ6 οἴου {Π6 {τπ6 βοορα οὗ {Π6 πη 416 15 ἴο Ἔχ ρύθββ ἴπΠ6 1πΐοσοβὶ οὗ {ΠπῸ 
ἀσεηΐ ἴῃ [Πς δοίΐοῃ οἵ 16 νεῖ ; 6ε.σ. συμβουλεύομαι νν}}] τηδαη “1 σοηϑα]ῖ 
ἢ γουῦ 707, γ1γ5617), 1.6. ΤΟΥ ΤὴΥ ον ᾿ηΐογοϑίβ. ΟΥὨ ]αΐθ, βοιιοϊαῦβ πᾶνε 
ἀΡΥΘΘα ἴο οβοῦῖθα {πΠ6 ἀρονα ἀπά οἴου τι5685 οὗ {Π6 1 16416 ἃ5 50 ΤΠΔΗΥ͂ 
νδυϊθίϊοβ οὗ τεΠοχῖνε δοίη. 

δ 17. ἀναλεγόμενον] “ἬΘΗ γοῖ τϑῆθοϊ προὴ ἴτ᾽, θη γοῦ τονε 
11 ἴῃ {πουρπϊ᾽, {πΠ6 δοσαβαίϊνα ἰαἰκησ [Π6 Ρ]αςα οἵ {π6 πτοῦα συατητηδίϊοαὶ 
ἀαῖῖνα Ὀγ ἃ σοπβίσγαοιίοη οὗ νΙΟ ἢ νγα Ππανα Πδα γϑρεϑαΐθα δχατηρί65, 6.0ς. 
θωρασκισθέντα (111. 4. 35) ἀπ ἃ Ῥάββαρσα ἴῃ ὃ το οὗ {Π6 ῥγϑβεηΐ σπαρίευ: 
εἰ μὲν ἐλπίδων μία τις ὑμῖν ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ. ΓΘ τηρ]οτιν 
οὗ {πε εἀϊίογβ, ἱποϊπάϊησ ΜΥ ΤΑυ]οῦ, τεσαγά ἀναλεγόμενον ἃ5 ἃ Ῥαββῖνα 
Ῥασγίοῖρ]6 ἴῃ ἀρροβιτἴοη ν] ἢ {ΠῸ το]αῖϊνε ὅ. Ῥαΐ {π|5 πι86. οὗ ἴΠ6 νεῖ 15 
ΤΆΤ ἈΠ ΔΡΡΑΥΘΠΕΠΥ πηο]αββὶοα]. (ΟΠΒΘα ΘΠΓΥ 1 πο ἢ γαῖα ἴο πη οτ- 
βίαπα 1 δἃ5 ἃ τη] 46]6, ἃ ἴοσηι ἴῃ ὑνοἢ 1 ποῖ πΠΠΠΕΠΠΙΘΠΓΠΥ ἈΡΡΘΑΥΒ ἃ5 8Π 
εαπίναϊθηΐ [ου ἀναλογιζόμενον, 1.6. “ὙΠ ἢ 111] θα οὐθά 4016 το γοὰ ΘΕ η 
γοῦ τοῆθοϊ οἡ ἰξ Πεγθαοσγ᾽. ΚΌΠΟΥ ἀρραυθμί]ν βαβρεοῖβ {Π6 οοτγθοῖ- 
Π655 οὗ {Π6 ἰεχί, δη4 τηθητοη5. να ἀΡΡτοναὶ [Π6 [Ο]]ονν πη εὐπαπαδίϊοη, 
ΜΠ] Οἢ Πα5 ΓασίΠοΥ τεοοϊνϑα [Πη6 Ξαποίϊοη οἱ Πϊηάοτῇ: εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 
πάντα λεγόμενον. 1,655 ΡΙΟΡΑΌΪΘ 5ιισσθβίϊοηβ ἀγα (1) ἀναγγελλόμενον, 
(1) ἀεὶ λεγόμενον, νΥ Ϊ ἢ 15 Ἰησεηίοιβ, ἀπα (111) ἀνὰ τὴν ᾿Ελλάδα λεγόμενον. 

8 τ8. ὑπήγετο] Απ εαιίνα]οπί ίου ὑπετίθετο, “τηδάδ ἴΠ656 βυισσοβίϊοηβς 
τυϊλ α ῥιηηῤοσε. ὍΤῊΘ νευ Οσοαγβ ΜΝ] {Π6 βατη ἔογοα ἃ 1116 Ἰαΐευ οα 
ἴῃ {Π6 Ῥγθβεηΐ Ῥοοὶς (4. 3), καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται (βασιλεὺς) μένειν. 
ΟὐΟΙΡραγα [Π6 τιϑὲ οὗ {Π6 β' ΠΥ νεγρ ὑφηγεῖσθαι ἴῃ ἴΠ6 56 π56 οἵ "Ῥύδεῖσε.. 
ν γθ]5᾽. Αποίποσ, Ραΐ 1655 5 ΠῚ Ρ]6, Ἔβχρ] απαίϊοη 15 Ργοροβθα ὈῪ 5βοῃηδ οὗ 
16 οἀϊίοῦβ, ψγηο, τεϊδι ἰησ' [Π6 ῬΥΪΠΊΑΥΥ 56 η56 οὗ ἴΠ6 νεσρ, υγοι]α ἀπάεοτ- 
βίαηα ταῦτα 45 [Π6 ᾿παϊτθοῖ ἀοουβαΐίνα, ἴῃ Ὑγ ΠΟ οαβα {ΠῸ Ρῆγαβα ταῦτα 
ὑπήγετο νγοι]α ΡῈ βαυϊνα]επί ἰο ταῦτα λέγων ὑπήγετο, ὁ νγὰ5 ἴοΥ σ᾽νίηνσ ΗΪΠῚ 
Πΐβ οἷπο 272 “λῆς τυαγ΄᾽. 

ὑποστρέψας] “ἀουθ]ησ᾽, “ΤοὰὺΠἸησ ΠΡΟ Πἰπι᾽ 15 {Π6 16 γ8] γε ϑυϊησ, 
Δα 50, ὈΥῪ σοπβεαῖθηοθ, “Πανίησ Ἔναάθα {π6 αἰίδοκ᾽. ὙὍὴδ Ραγίοῖὶρὶθ 
15 ΞΙ ΠΉΠΠ]ΑΥΥ 564 ἴῃ Επιτ. 7ῤλ. ἐγ “11εἰ. 362, 

κᾷθ᾽ ὑποστρέψας λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλας γραφάς. 
8 το. 42) λαϊίρηεξ εοιγι5εῖς δ1402)11551071. 
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τῶν μυρίων] ὙΠ «τὐίϊο]α 15 ει ρ] γε Ῥεσαιιϑε μυρίων 15 [Π6 τεσορσηϊκοά 
ἩΌΤΊΘΓΑΙ] ἴῃ 5ῸΟἢ σα565. 

δξ 2ο--επὰ. Ἂ“7267 σοηὶδ γεγίλεγ ὀχ ῤγεροίοης ὁ. οῤίγῖοτε βαζίγεης 
γοίμγηιΣ ο ΐλε Αγ τυϊλομέ λαῦσ γι οὐέαϊγεαί γγονε Οἰεαγεάεδ α αϊγεεΐ 
αἰεεαγαΐϊονε οὕ Δϊξ φιεγοσε. 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν] “ψῈ]1, Πεῖα ἴπ πε νγε βᾶνε γουγ ορὶ που. ΤῊΪβ 
ἴοτος οὗ ἀλλά, νΊ1ἢ {πε ἀπίαροῃ θπι ὑνΠΙΟἢ 1ζ ἱπΊΡ]165 ἴῃ {Πα μ]η4 οὗ {Π8 
5ΡΘα κου, μας θεεπ ποίϊςθα ἴῃ σοπηδχίοη ΜἹἢ ὃ 5. 

δ. 21. μενεῖτε... εἰσιν. ὙὍΤἼΘ ἴδηβα 15 ΡΌΓΡΟΒΕΙΪΥ ομαησεά ἴο σῖνε δά- 
αἸεοΠΑ] ἔοσοα ἴο {πε Ξεοοηα νευῦ : “νν1}} γε βίδυ δηᾷ 15 ἴΠετὰ ἴο θῈ ρεαςθϑ᾽ 
1ῃ {Π6 βυσοεεάϊηρ οἰαιιβα, παρ᾽ ὑμῶν 15 Ἰπτ ΕΠ ΙΟΠΑΠ}Ὺ Ρ]ασθα νυ θα ἰΐ ΠΊαΥ͂ 
ἄο ἀπίγ Βοίῃ ἢ ναὶ ρτεοθάθς (ὡς πολέμου ὄντος) ἀπ ΜΙ] ἩνΠδΐ 
[οἸ]ονν5 (ἀπαγγελῶ). ἘῸΓ ἴΠ6 σοιηθἸηδίΐοη οὗ ὡς ΨΙ [Π6 ραγεοῖρ!ςθ, “οα 
ἴΠ6 ππαεγβίαπαϊησ (πα ἰξ 15 ἴο Ὀ6 νγατ᾽, 566 ποίεβ οὔ ὡς ἀποκτενῶν 
(1. 1. 3), ἀῃηά ὡς ἐπιβουλεύοντος (1. 1. 6). 

8. 22. ἀπεκρίθη] ΑΥτὶ πο] ϑϑῖο 8] [ουπὶ, ᾿ι5εα Ὀγ {Π6 δαῖπου οἵ ““)ε16. 11. 
140 Α, 84π4 ὈΥ ΡοΟΪγΌΙι5, Πϑοάογαβ ἀπα οἴπευ Ἰαΐα υυυἱΐετβ. [Ι͂ἢ [Π6 
Ῥτεβεηξ ἰηβίαποθ ᾿ ἈΡρθαῦβ ἴῃ {πε ἴουγ ᾿Ἰεαάϊησ Μ85 : {Π6 πίθου. ομο5 
σῖνε ἀπεκρίνατο. ἼΤΠ6 οσουγίθηοα οὗ {πὸ πιοσα π514] ἴθπβα ἴῃ μα 
[ΟΠ] ουνησ βεοίίοη 15 (α5 ΚΙ ΠΗΘΙ βιισσεβίβ) δὴ διριιπιθηΐ [ῸΥ τεδάϊπης 
ἀπεκρίθη ἴπ ἴῃ6 ργεβεῃὶ σᾶβθ, ἃ5 ΧἝπορῃοη νγᾶθ ποίου οϑ] Υ ἰοπα οὗ 
γΑΥΥΙΩΡ Π5 ΟΥΓῚ5 οὗ Ἔχ ρΎεββίοῃ. 

ΟἸΑΡΤΗΙ ΤΙ 

88 τ- 5, “λαῤίγης αι Ζϊς ῥαγέν λαυΐ,ο ἰεῤαγέεξα, 7165: 621.9:67.5 47.- 
γίσε ἤονε ΑΙ γίαειες, αγιγεοτεγεῖγ ἐμαΐ δ αἰρείίηες ἐλ οὔεγ οὔ ἐλε Ζεγεῖαηι 
ἐλγολιε, αγια] αϑδίγι Οἰεαγολητς ἀπιαὶ ἀξ γοῤίοτοεγιε ἐο 7οῖ7ε ἀ {γι 171 ἀξ γ2ίγεαέ. 
7 4617. αγιστυξ' ἐς αραῖ7ι αηιὀῖιρηοτες. 

οἱ δὲ παρὰ ᾿Αριαίου)] ὅεε ποίε οῃ τῶν παρὰ βασιλέως (1. τ. 5). Τῆα 
ἀεραγίαγε οἵ {Π6 οὐὔἱσῖπαὶ ἀδραίαςοη 15 πηθητ]οηθα ρον ἴῃ 11. 1. 8. 

οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι} “νγου]α ποῖ το]εγαΐα Πϊπὶ οσ ἐπεὶν Κίησ ἃ, Α5 τϑ- 
σατάϑβ Πς σοῃϑβίσιοίοη, {ΠῸ ᾿ηΠηϊῖνε ἴα]κε5 {Π6 ρΙδοα οἵ {πε ορίαϊνε ΠΕ η 
16 τεϊαΐϊϊνε οδιβε βίαπαβ ἴῃ {Π6 ΟὈ]] 6 παγγαΐίοηθ. (Ὀμηρατα Δ εχ- 
ΔΟΙΥ 5ΙΤΆ]]ΑΥ Ῥάᾶββασε ἴῃ Υ. 7. τ8, ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἔφασαν, ὅτι 
οὐκ ἀπὸ κοινοῦ “γένοιτο τὸ πράγμα, ἥδεσθαί τε αὐτοὺς κιτ.λ. ΑΠεΥ [Π6 
νεγ ἀνασχέσθαι νγε γϊσῃϊ Πμανε Ἐχρθοίεα δῃ δοοιιβαΐϊνε σαῖμου {ΠΔη ἃ 
σεηϊέῖνε, ἐμοῦ Βοΐ σοπβίγποίίοηβ ατα Δα 551016. Τὴ σϑηϊν ΠΊΑΥ͂ 
Ρε ἀπε, δ Μτ Τδυοῦ βυρσεβίβ, ἴο {πΠῸ ῬΥΪΠΊΑΥΥ πηθαπῖηρ οὗ ἴπ6 νεῦὺ 
(΄ νου!ά ποὲ μοϊὰ οὔ ἔγτοτη Βίτη ἢ, ἱπουρῃ ποῖα ργόραθὶν αὐτοῦ βασιλεύον- 
τος 15 ἴο θ6 ἴαθη ᾿πάθρεπ θη {ΠΥ 85 ἃ σϑηϊίνε ΔὈβο]αΐα. 

εἰ βούλεσθε] (. ὅτι οὐ δυνήσεται ἴογ ὅτι οὐ δυνήσοιτο ἴπι 1. 3.2. ΤΠΕ 
οἄδησε ἰο ἐπε ἀἰτγεοῖ ηαγγαΐϊνε ει ρ Πδ51ΖῈ5 {ΠῈ πιεββᾶσα ὈΥ τερογίϊηρ 1ἴ ἴῃ 
{πε οτἱρίπαὶ νγοσάβ. 

αὐτὸς) “ὈΥ ΒἰπηΞε1[᾽, “4]οηςε᾽. 
8 2. ἐὰν μὲν ἥκωμεν] ΒΥ Ρτϊπίϊηρ ἃ σοτητηδ ἰηβίεδα οὗ ἃ οοΐοῃ δἴϊεγ 

[8ε ἱπβηϊεῖνε ποιεῖν 81] [η6 αἰ Πα] ἴε5 οὗ {ΠῈ ραβϑαρε δα γεπιονθα ψ]ἢ- 
ουξ ἔπε πεοαββι τυ οὗ ππάεγϑίδπαϊησ Δῃ ἀροάοβῖβ. ΤΥ. “νν6}]}, να πιιβί οί ἃ5 
γοῦ Ρτόροβε, οῃ {Π6 βιιρροβιξοη ἐπαΐ γα σοπιε: 1 ποῖ, γοῦ τηπϑὲ σοηβα ξ 
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γΟῸΓ οὐ ἰπίογοίϑ᾽, ΚΌΠΠΟΥ (0 15 [Ὁ] να ὈΥ {πῸ οἴου βαϊίουβ) 
ταί 5 ἔΠ6 σο]οη αἴτει ποιεῖν, ας νυν Ποσς ΔΩΥ σοϊπτπθηΐξ οἡ (ῃς α2ο52ο- 
2 εδῖς ΜΠΊΟῊ [Π15 Ἰην ον β, Πα ἡνἘ]Οἢ τηδὺ Ὀ6 ΕἸΓΠΘΥ εἶεν ὁ νῈ}} ἀπά σοοά᾽, 
ΟΥ̓ΕἾδα χρὴ ποιεῖν, ΟΥ̓ ασαΐη ἃ νεΥῸ {|κὸ συνάπιμεν ἴο Ὀ6 ΞιρὈ]1ε4 Ποπι 
συναπιέναι ἀθονα. Βαΐ ΔηΥ 5π0ῇ Θχρ]αηδίϊοη οἵ {ΠῸ βεπίθησε 15 τε πα θγρα 
ΘΧΙΓΘΠΊΕΙΥ ἀν κνναγ ὈγῪ (Π6 ᾿πἰγοάποίϊοη οἵ [ῃ6 νγογᾶβ. ὥσπερ λέγετε, 
ἴου ψΠΙΟἢ γθάβοη 1 τλπο}} Ργείευ {Π6 βἰ Πρ] οΥ ραποίπαΐξϊοη οὗ {ΠπῸ ἐεχέ. 

88. 3--5. Οὐμαγελμς, τυὴο ἐς γεσοργιίδεα ὧν ἠαεῖξ κογισεγιέ ας ἔλε ἐδακίεῦ 
ΟΥ̓ {δε »εογγηεγιέ, ααυϊδες {δε ἐγοοῤς ἐο γαὶϊ ὀαεξ αγια] εὔεεΐ αὶ 7μγιείῖογε τοῖίζ 
ἐλέ “ηἸεγας ο Ονγπς. 

ἰέναι) ὝΠΕΙΘ 15. σοηϑ ἀθγα Ὁ] 6 ἄοαθὲ ψ ΠεῖμοΥ πΠ6 ᾿ηδβηϊεῖνα [Ο]]ονγ5 
θυομένῳ οΥ ἐγίγνετο, ῬαςΓΠλὰηη δἀορίϊηρ {Π6 ΤΟΥΤΟΥῚ νθνν ὑΥ ΠΟ. 15. σα - 
τα Π]Ὺ Γϑοοπη θη 64 ΒΥ {πὸ τηγίμπι οἵ {πε βεπίθποθβ, ἡν 8116 {πε Ἰαζίευ μα5 
1Πη6 βαποίίοη οἵ Κύπηεν ἀηὰ {Π6 τηα]ουϊν οἵ {πε εαϊίοι5. Οἱ οἵ [Π6 ἤνα 
Ἰηβίδποαβ σποίθα Ὀγ Καὶ ἀπποῚ ἴῃ Βαρροσί οἵ Πἰ5 [ΠθοΟΥῪ ΟἾΪΥ ΟΠ6 15. δὲ 81} 
ςοποΙαβῖνα (ν1. 6. 36, ἐμοὶ μὲν οὐκ ἐθέλει γενέσθαι τὰ ἱερὰ ἐξάγειν), ἴΠ6 
δα]εοίϊνε καλὰ Ῥεὶπσ ΕἸΠΕ ἜΧργ σβθα ΟΥ̓ ᾿πηΡ]16 4 ἴῃ 811 ἴπΠ6 οἵ πεὺ ρ88- 
βᾶσαϑ ἴο ὑν ΠΟ ΠΕ γϑίευβ (6.5. Ὀγ τΠ6 τιδῈ οἵ [Π6 νεγῇ καλλιερεῖν ἴῃ Ἡ εγοά. 
νΙ. γό, ΙΧ. 38). Ιηπδ6ε4 {πΠῸ ἱπίτοάιοίίοη οἵ καλὰ ἴῃ 1Π6 πα] οἴδιιβα οὗ 
{Π6 ϑθοίϊοῃ 15 ἴο ἃ οογίαϊη δχίθηΐ 1 [ἀνουγ οἵ {πΠῸ σοπηΐεῦ ἴΠθοῦγ. Ηον- 
Ἔνου, 85 θοῇ σομβίγιοιΟη5. ΓΘ ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ Δα ]551016, 1 Ἰπο] πα ἰο {Π6 
Ῥε]Ι6Γ {Παΐ ἐπ τνοσαϑβ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα ἀγα ἸητΕ ΠΕ] ΟΠ }}Υ ρ]αοθα {Π|ΚῈ παρ᾽ 
ὑμῶν 1 11. 1. 21) ΠΕΙΘ {ΠῸΡ τηᾶὺ ἦο ἄομθ]ς ἀπίγ. Ὅτ. “ΠΕη 1 νγὰ5 
ΒΔΟΓΙΠΟΙΠΡ ΓῸΥ ῬΘΥΙΉΙ5ΒΙΟἢ ἴο τηδτοῇ ἀραϊηβί {Π6 Κιησ' {π6 βαογθα ἰοκθηβ5 
{παᾶΐ 1 τηϊσῃΐ ἀο 50 ψψεῖα ποῖ [ουἱποοιηϊησ᾽. ΒῸΣ {πΠ6 ΡοΟραΪαὺ ἐχρίδμα- 
[0 (ν1Ζ. {παΐ ννε αὔθ ἴο ππάευβίαπα καλὰ στ ἐγίγνετο) {ΠῈγα 15 ποῖ {Π6 
511816βϑὲ [γαστηθηΐ οἱ ενϊάθηοθ. 

ναυσίπορο5] ὍὙΠΕ ροβιτίοη οὗ {πε δά]δοίϊνε, νυ ΠΊ ἢ 5ῃου] τπαυῖς ἴξ α5 
ΕἾ ΡΓβαϊοαίς, Πα5 ποῖ Ῥβεη ποίϊςθα Ὀγ {πεῸ σοπηπιεηίαϊουβ. Ηοῖα 1 βίαπαβ 
ἴογ ναυσίπορος ὦν, ἀπα 115 ΘΠ Ρ Παῖς Ροβι[Οη 15 δοσοπηΐθα ἔου ὈῪ {Π6 δχ- 
τοῦτον οἴαιιξα ὑνμΐοῃ [ΓΌΠον5. 

8.4. σημήνῃ] ΕΓ [Ππ6 ομηϊβδίοη οἵ {πὸ βιιθ]θοῖ, 5εε ποΐθ οἡ ἐσαλ- 
πιγξε (1. 2. 17). ὙΠα Ρῆταβε ὡς ἀναπαύεσθαι τηιιϑί Ὀ6 σαγα ιν ἀἰϑεη- 
σα 564 ἴτῸπὶ Οἵ 5 ἴῃ ννῃ]οἢ {Π6 ννοχὰ ὡς 15 ῥαγίϊα!]ν, 1ξ ποῖ δἰ τοσθίμου, 
τεάυπάαπε (οἴ. ἢ ὡς εἰς πόλεμον, 1. 9. 23). [ἡ {Π6 ῥγεβθηΐξ οᾶβα ἴξ 15 
αἀάεα ἴο 5Ππ8νν {Παΐ ἴΠῃΠ6 νεὺρ ἀναπαύεσθαι ἄοε5 ποΐ τεργεβεπί (ῃ6 Ζγζίέ 
τηθδηϊηρ οὗ {Π6 5]|6}8]. 

ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ] ἐπὶ νῈ ἢ {ΠῸ6 ἀαίϊνε ἀεποίεβ ἃ αυΐοκεὺ πα τηοσα 
αἰτεοῖ βε]ιθποθ [πη μετὰ νἹἢ {Π6 δοοιιβαίνα ἀ πα οἴπου σΟμ ὈΙ Πα.]ΟΠ5. 
ΤΠ 5876 5:10 Θββίοη οἵ βῖρτια]5 ἈΡΡΘαΙΒ ἴῃ ῬΟΙΥΌΙα5 (ΥἹ. 40. 2) ἴῃ τεΐευ- Ὁ 
6 Πς6 ἴο {Π6 58 1ὴ6 ΠΠΔΠΟΒΙΙνΓ65. 

τῷ ἡγουμένῳ] 15 ῬΤΟΡΔΌΪΥ ἃ ποαξεν ἴῃ [Π6 56 η58 οὗ {πΠ6 “ γαῃ-ρυατά᾽. 
ΕἸ, τὸ ὑπερβάλλον {ν. ι. 8). ὙΠ Ρἤγαβα πρὸς τοῦ ποταμοῦ, “οη {π6 
5:46 πραὺ {π6 σἰνοσ᾽, οσοιγβ ἴῃ ΤΨ. 3. 26 δηᾶ βἰβθννῆεσθ. Ἀσοογάϊηρ ἴο 
Κυύππει, να αὺα ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς νγογάβ τοῦ ποταμοῦ αἰτεγ ἔξω. Βεΐ 5ισεὶν 
“Ὸἢ. {Π6 οαίεῦ 5146 ̓  (1.6. θεγοηά {Ππε1ὴ) 15 {Π6Ὲ ἔσθ τε θυίησ, ἃ5 {Π6 οὉ- 
Ἰεοῖ οὗ {πε τηαποθανγα νγὰβ ἴο Ὁ{1Π1Ζ6 {ΠῸ6 Ὑἱνοὺ [ῸΓ {ΠῸῚΓ Ρῥτοϊθοίίοη οἡ [Π 6 
ὉΠ6 5146, ννἢ]]6 {Π6 οἴ ΠΕ ννὰβ στιιαγάθα Ὀγ {ΠῸ6 ΠΟρ] 65. 

8 6. Α φηρεριαγ οὗ ἐλεῖγ »ηαγεΐες τε ἴο ἐλε 2γερεγιέ Ζ{)16. 
σταθμοὶ... στάδιοι] ὍὙΠΕῈ ΠΟ] οὗ {Π15 βθοϊίοῃ 15 τεϊ]εοίεα ὈΥ Κτίσεσ 
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45 ουξ οἵ Κοορίησ στ [Π6 ΞΘ ΠΤ αΥν σίνεη ἴῃ 1. 2. 5, ΠΊΟΝΙ δϑεϊπιαίες 
1ἴῃ6 παπιθεῖ οἵ βίαάϊα δὲ 15,510 ἀραϊηβί {Π6 τό,οβο τηεπηίϊοηθδα ἴῃ {πα 
Ῥάᾶββασε θείοσε 5. Ὑὴα τηδ]ουν οἱ {Π6 βαϊΐουβ ρσείευ ἴο γεϊαίῃ 1, οἤευ- 
Ἰησ νδυίοιιβ βιισσεβίίοηβ ἴο δοσοιηΐ ἴοσ {πΠῸ αἰβούεραπου; 6.5. ἰπαΐ {πΠ6 
αἰδέαπος ἔτοτη “λεεες ἰο «ϑαγωΐξς νγὰ5 7017 ἀαγϑβ᾽ ἸΟΌΓΗΘΥ ᾿ηβίθδα οὗ ἐπα 
ἠλγεξ αἱ ὨΪΟἢ ἴξ 15 ΡΙασεα Ὀγ Ηετγοάοίιβ (ΚΑ ελ), ἴπαΐϊ ἃ ρειοα οὗ ἴῃγτϑα 
ἄδγβ 15 ποΐ δοσοιηΐεα ἴοσ ἴῃ {ΠῈ τηάγοῃ Ὀεΐνγεεη ΑἜγα)ιοῦ; ΑΙ φογὰ ἀπὰ 
Οανοείγὶ σαριῤις ( γιγ1611), (ῃμΠατ [π6 {πη βρεπί οα {π6 ραββασε οὗ [ῃ8 
ΟἸζείαγ Οαΐέξ ΟΥ ΟΝ ἴπε τοαδα Ὀείνγεεη Ζαρα ἀπ Ζαγϑμς νγὰ5. ὉΠάοτ- 
βίαϊεα ἴῃ ἴπΠεῸ παιγαίϊνε (77γ 7 γἰο7). 

τῆς μάχης] “ἴπΠε Ὀαΐ16- πε 14. Ρ]αΐασοῃ Πονγενεὺ δϑεϊπηδίθϑ [Π6 ἀ15- 
ἴδπος θεΐνεθη Ομαχα πα .δαγάές αἱ ἀΌουέ 5οο βίααϊα (44γαχ. 8). 

8 γ. 771: ἀεγεείϊογε οΥ οςνέλες. 
εἰς τετταράκοντα] Τη ΟἴΠΕΥ νγογάβ, ἐμεὶγ δπέϊτα ἔοσος οὗ σαναῖσγυ. 
ξδξ. 8,9. 7714 γειαϊ,γαε7, οΥ ἐδέ ἱγοοῤς εἰεεέ α γμηιείζοτε το Αἰ γίαξις 

ἀγα ἀϊς ἡγίεπας. ΑἹ ἰξαρπε ἐς 7ογγιφαῖ δείτυοογε ἐζεηε 707. ἐ 617, τιτεέμαζ 270- 
ἐέείϊογε. 

κατὰ τὰ παρηγγελμένα] “[ΟἸ]ονησ οαέ {πῸ ἀϊτγεοίίοπβ μῈ Πδα σ᾽νεπ᾽, 
(εἴ. 84). ὙΠε ρῆταβε ἀμφὶ μέσας νύκτας Πα5 Ὀθεξη ποίϊςεα ἴῃ σΟΠΠΘχίοῃ 
ἌΠ 1. 7. 1. 

θέμενοι τὰ ὅπλα] ΕοΥ {Π6 νδτΐοιιβ πηθδηΐησϑ οὗ (ῃ6 ρῆγαβθ, 566 ποίβ οῃ 
ΙΝ. 2.ὄ 16. Τί5 εἸηρ]ουππεηΐ ἴῃ {ΠῈ ργεβεηΐ ᾿ἰπβίαποα ἀδποίεβ ἐπαΐ {ΠῈ 
Οτεεκβ μετα 45 γεΐ ἀπά εοιάβα ΠΕ ῖΠοΥ {ΠΕΥ 5Ππου]α ἰγεαΐ Αὐϊαθαβ πα 15 
[Ο]]Οννε 5 85 ἔτ] επ 5 οὐ ἴοεβ. ἐἂὰβ τεσατής [Π6 σοπβίγιοίοη, ΚΠ ποΥ βὰρ- 
σεβίβ [Παΐ νγε 5ῃοιυ]α ὑπάεγβίαπα 1ἰ ἃ5 ἃ βρεοῖθβ οἵ ραγί{{νὰ δρροβιίοη, 
ἔοτ ψῃΐϊ ἢ 5θα ποία οη οὗτοι... ἄλλος ἄλλα λέγει (11. 1. 15}, θαξ [1 σαηποῖ 
τεσαγά {Π15 Ἴχρ  απαίίοη 85 ρευιπεπὲ ἴο {Π6 ργεβεηΐ οαβε, 85 {π6 σοπάϊ- 
ἰΟη5. ἃ΄α ΠεΥα Θης ΤΕΥ δἰΐογεα ὈΥ {ΠπῈ οπγϊββίοη οἵ {πῈ τηδίη βαδ]εοί. 
Μοτζα ρυόρδῦϊν, {Π6 Ῥαυίο!ρ]68 15 ἃ πομηϊηδίϊνα ΔΌβοϊίθ, ἀσυθαίησ Ἱἢ οἱ 
στρατιῶται οΥ οἱ Ἕλληνες, ΕἸ[ΠΕΓ οὗὨἨ Ὑ]Οἢ τηδὺ τεϑα]ν ΡῈ Ξιρρ ΙΕ κατὰ 
σύνεσιν ἴτοτη ἴῃ6 ορεηΐηρ τνογ5. οὗ {πε βεοίίοη (Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις 
ἡγεῖτο... οἱ δ᾽ εἵποντο). ΑἸ ΑἸτογπαίϊνα Ἐχρ]απαίίοη 15 ΡΟβ510]6. ὈΥ ΒΟ ἢ 
1Π6 πομηϊπαίϊνεβ στρατηγοὶ ἀπ λοχαγοὶ ἴα τη ἴο 4 ἄοι]Ὲ ἀπίγ, 1.6. 
ἴῃ ἃ σἜΈΠΕΓΙΑ] σε ηβα ψΊ ἢ θέμενοι 45 δῇ δαπϊνα]εηΐ ἴου οἱ στρατιῶται, ἀπ 
αἰτεγνναγάβ ἢ ξυνῆλθον ἴῃ {ΠΕῚΓ τΤαβίγοῖθα ἀρρ]]σαίίοη. [1 [Π6 ρῆταξα 
ὅπλα θέσθαι νγετε 1655 Ἐπί γεὶν ἸἀἸοπγαίϊς, ννα πθεα Ἰοοῖς πο διτίΠΟΥ ρου δῃ 
ἐχρ απαίϊοη οὗ {πε σοπβίγαοι οι ἴΠπαπ [Π6 πα ργοροββά ὈΥ Μδοιηῖοῃδεὶ : 
“1Π6 σεπεγαὶς πα οδρίδίηβ, Ππανίησ ἀγανγη ΠΡ {ΠΕῚΓ ΠΠΘΠ ἸΠΑ͂ΘΥ ΔΥΠΊΒ, 
ψγεηΐ ἴῃ ἱορσείμετ᾽. 

σφάξαντες... εἰς ἀσπίδα] ἙἘῸΤ (Πἰς Ῥγεσπαηΐ οοπϑβίγιοίοη, οἵ, 
ἐσφαγιάζοντο εἰς τὸν ποταμόν (1ν. 3. 18. Αοοοτάϊησ ἴο Ρ]πίατοῃ, {πα 
βϑουῆοα οὗ ἃ “γΟ]Γ νγὰβ δΔῃ δββεηί8] ἰδαΐασα ἴῃ (ῃ6 Ῥεγϑίδη τἱΐθβ, ἀρρα- 
ΤΟ ΠΕ Ὀεσδιβα 1 ννὰϑ ἴΠ6 ογεαΐασε δηα ἘΠΊ Ό]εῖὴ οὗ [Π6 Ῥοννεσ οὗ 1)ατκ- 
π655. (ἢ, τὸν “ΑΔιδην ἀνακαλοῦνται καὶ τὸν σκότον" εἶτα μίξαντες (ποάν 
τινα) αἵματι λύκου σφαγέντος... ἐκφέρουσι καὶ ῥίπτουσι. (Ρ]αΐ. 75. εὐ Ο»ϊγ. 
Π. 369.) [Ιπ {πε ατεεκ δηά Ἀοπιαῃ οογειηοηΐα] ΟἸΪΥ͂ ἰΠ6 οἴΠΕΥ δηϊπ.8]5 
ψετα οἤεγεα, ἍΝ Πεη πγε σοηβίἀου ἴΠῈ σοηβίαπε ομδησα ἰΠαΐ 15 ἴῃ ῥτο- 
σ͵α655 διηοηρ {Π6 Εδυηᾶ οὗ ραγίϊσα]αῦ ἀἰβέγοῖβ, να Πεεα ΒοδΥ ΟΥ̓ ΘΟΠΟΘΓΠ 
ΟΌΓΒΟΙν 65. ἢ ἃ αἰ βΠ αν ταϊβαα ΡΥ ΚΚΟΟΙ οἡ {Ππ στουπά (Παΐ [Π6 ψο] 
15 ποῖ ἰουιπα ἴῃ Βαρυ]οηΐα. 
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βάπτοντες ξίφος] (. Ηετοά. ΙΝ. γο, Ποτα ᾽ξ 15 πιθηἰϊϊοηθα 45 ἃ 
Θουτ δ οπβίομη. 

88. το---2. 772 αὐγῆεσε οὔ «γ]Ἱαές. 
8 11. ἀπιόντες) Πα Ραγίοῖρ]Ὲ γεριθβοηΐβ {π6 σοηάϊοη : “μου 

ψγῈ τείαση. 8566 ποίβ οῃ ἔρημος ὧν (1. 3. 6). 
σταθμῶν] “ἴῃ [πε οουτῖβα οὗ ἔπε Ἰαβί βενεηΐίδε βίασεϑ᾽. Α ραγξινα 

56 οὗ [Π6 σεηϊνθ, νν ἢ Ὑν ΠΙΟΠ σοΙΏΡΑΓα νυκτὸς “ αἵ ἃ σίνβη Ρευοά ἴῃ ἴΠ8 
πὶρῃι: Τὴ {Π6 [ΟΥ̓ΠΊΘΥΓ Ῥἤγαβα Πουγανευ ἴΠ6 ταϑίβευθποα 15 ἴο ἃ ἀβῆπιία 
Ῥεγῖοά, ἴῃ {Π6 Ἰαίίου ἴο δῃ 1᾿πἀθἤπῖΐα οὐ Ὑθουυτηρ' ΟΠ6. 

ἔνθα δ᾽ εἴ τι ἣν] ἔνθα δέ τι ἣν, «ϑελγιεοίαϊε),, “1π ῬΙδοθβ ὑγΠεσα ἔπαυε τγὰ5 
ΔηΥ Πηρσ᾽, ἃ το !ηρ᾽ Μ]Π]Οἢ Ἰοβ65 [Π 6 ἔογος οὗ {ΠῈ Ἄοοπίγαβί, πα 15 1η]ὰ- 
τίουβ ἴο {Π6 την ΠΠὶ ὋΓ [δ βεπίεποθ ΡΥ ἴΠπ6 ἐπ ρμ 515 ΜΒΙΟΝ 1 ἴγοννβ ὉΠ 
[πε πηϊτηρογίαηξ ννογά τὰ 

κατεδαπανήσαμεν] “να. τπιϑε4 1ἴ 81] αρ᾿΄. ἘῸΓ {πε ἴογος οὗ [Π6 ρτε- 
Ῥοβιίτοη ἴῃ {Π15 Δ Πα 51 ΤΉ 1] Ὑ ΘΟΙΠΡΟΙΠά5, 566 ποία οἡ καθηδυπαθεῖν (1. 3. 3). 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΠν 1 δοῖβ 5 ἃ 5016 ᾿ς Π511νῈ : ΤΟΥΘ Πα ΠΘΠΓΠΥ 1{ 1Π1Ρ]165 
1Παΐ [ῃς πιοάβ οὐ ρσροβα οὗ {Π6 δοίϊοῃ 15 ἃ θα οῃμβϑ; 6.5. ἴῃ καταχρῆσ- 
θαι, καταφϑείρειν, καταπροδοῦναι, ΓΟ: 

μακροτέραν μέν, τῶν δ᾽... οὐκ ἀπορήσομεν] αἀπορησομένην 15 βυρϑεβίθα 
Ὀγ δ εἰβῖκε ἴῃ Ῥῖαςβ οὗ ἀπορήσομεν, 86, 1 [ῃ6 Ρῇταβε ὁδὸς ἀπορησομένη 
Ὑ ΕΥΘ Δη Δα ΠΊ1551016. οΠ6, ννΠ]ΟῈ 1ἢ Ἰ5ηἾἿ, ἐπα Δἰτοσαίοη νγοῦ ]α τεϑίοσα {ΠῸ6 
Ῥαϊαποα οὗ {Π6 οἰαιβεβ. Βαΐ {Π6 ᾿γγθρι]αυ ἴῃ [Π6 ἀροάοβὶβ 15 ποῖ ππ- 
1518], ἃ Πα τηᾶὺ παν Ὀθεη ᾿πΐθηίϊοπαὶ ἴῃ ἴΠ6 ρῥγαβεηΐ ᾿ηβίδποθ 50 85 ἴο 
ΤΕΠΩ͂ΘΥ {ΠῸ6 ᾿αςεν οἰαιιβα {Π6 τόσα ετηρ Παίς οἵ {πε ἔννο. 

812. ἀποσπασθῶμεν] Ῥοείϊοα!: “ἴΠπαΐ γγ ΠιᾶΥ γᾶν ΑΥΤαΥ ἔτοτα᾿᾽. 
δου οΠΔ 61 ἈΡΕΎ σοι ραία5 {ΠῸ ἀ58ὲ οὗ ἐἰζυε ί,εε7, τῃ Ψ Υσ. “4671. 11. 434. 

ΤΠ γε ΟσΟΌ5 1ἢ ἃ 5ΙΠ1]ΑΥΓ 56 η586 ἴῃ ΨΙΙ 3. 41) ἀποσπασθῆναι σὺν 
τοῖς ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν, ὙγΗ116 ἴῃ 1. 5. 3 (πολὺ γὰρ ἀπέσπα φεύγουσα), 
ΔΠ4 ἀραΐῃ ἴῃ ΥἹΙ. 2. τι (Νέων μὲν ἀποσπάσαΞ), νγε πᾶνε πε δοίϊνε νοϊοα 
1ι56 4 ἀΡρδαυθη ΠΥ Ἱ Δη ᾿π γα ιν 6 [οΥο 6. 

δύο] ΤῊΪ5 ἔογπτη, νυ ΠΙΟἢ 15 ποί πηθαπεηξ ἴῃ Χοπορποη (Ρεϊησ ἰουπᾶ 
ἴῃ αἱ ἰεαβί ἤνε ραββᾶσοβ οἵ (Π6 “παῤαξῖς ἀῃηα ΟγγοῤαεάεἼα), 15 ΕΧΊΥΘΙΠΕΙΥ͂ 
ΤΑΥ͂Θ ἴῃ οἰαββίοαὶ αυθαῖ. ΤΙη {Π6 ργεβεηΐ ᾿πβίαποα 1 15 βΒαρρογίβα ὈγῪ {π6 
Δα ΠΟΥ οὗ [ἤγες Ἰεδαϊηρ Μ55; {Π6 τ  ΠΙ Ι Π ΘΓ σῖνα {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ ἰουτη 
δυοῖν. 

οὐκέτι μὴ δύνηται] “ἴῃς Κιπρ Μ}1}} πὸ Ἰοῆσεσ 6 8016ε΄. ὙὍμὲε οοη- 
ΒίγιοΙοη5. οὗ οὐ μὴ αἴα σίνβι αἱ Ἰβθησίῃ ἴῃ ἃ ποΐβ. οἡ οὐδεὶς μηκέτι 
μείνῃ (τν. ὃ. 13). 

δὲ 12-5. “7αυῖηι ς02)27)1671:7 66] ἐ}ε17, γιαγεῖ 271. εογεῤασιν, ἐλον ἡηπα 
ἐλοηεδοῖσες τεγιεχεεσέεαϊν {τι ἐλε 1ρεγιφαζαξε γερο ὀοπγλοσα οὐ ἐλε ΑἼἼγρὴς - 
κατ). 

νου δυναμένη Μοτε οἸρμαίϊς {μαπ ἐδύνατο, ἃ5 Κ ΠΟΥ Ξαρσεβίβ. 
ΤῊΣ ἀϊξιϊηοίίοη ἄγαννη ὈΥ {Π6 βαπὴθ δυίπουῖν θεΐννθεη ἀποδρᾶναι “ ΟἸατα 
δαΐαρογε᾽ ἀπα ἀποφυγεῖν “εἴπιρογο᾽ 15. Ἐχρ] αἰηθα ἴῃ ἃ ποίβ οἡ 1. 4- 8. 
ΤΥ. “πονν [Πη15 οοηάαποΐϊ οὔ πε Ἀείγθαϊ αππιοπηΐθα ἴο ποίπίησ εἶδε ἔμδη εἰπά- 
Ἰπρ᾽ ΟΥ̓ ας -Υπηπίηρ 1πΠ6 ἴοε ; Εοσγίμηθ, μονγενοσ, αἀἰϊοϊαίεα ἃ 1655 σονγασα νυ 
ΡοΪ τον". 

ἐν δεξιᾷ ἔχοντες] 1.6. πογίῃινατά. Κοοῖ, Ποννενευῦ, Ποβα ορὶπΐοπ 15 
ἴῃ δοοοζάδποθ ν ἢ {Παΐ οὗ Μτ ατοῖθ ἀπά ΒΈΠΕΕ 1Ἰϑδαϊηρ δας Πού 165, οοῃ- 
ϑἰἄδιβ {παΐ {Π6]Γ σοιῖθα νῦα5. δῇ δαβίθυ!υ οπμθ, ὙΠ ἃ 5] σῃξ ᾿πο ΠΠΔΈΟῃ 
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ἰονναγᾶς {πΠῸ6ὶ πουίῃ. Ιῃ δὴν οαβα ἴΐ δῇ βουσὶν μαναὰ ἰδίζθη ἃ ᾿φομέλ- 
ἐαείεγίν αἰτθοίίοη, 85 ΤΉΪΓ] να }] ΔΡΡαυ ΠΥ βιρσαβίβ. 

εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας] (Ο]. ΟἸΠΕΘΠΕΥ ἰπΐδυς {παι {π6ϑα 
ν]Πασα5 σγογα ἴῃ {Π6 πεΙσῃ ΡουσΠοοά οὗ {πΠ6 ταΐϊηβ ἀμ ἰὰτη8}} οἵ λτωλ οὐ 
δ,γαϊγαῆ. Βυΐ (Π6 ῥγεοῖβα Ἰοοδ!ν οαπποῖ ὈῈ6 ἀδίαυ πη] η6 4 ἢ ΔΠΥ͂ 
σεγίαϊηΐγ, οὐνῖησ ἴο {πΠ6 ἀου θὲ ἡνΠ] ἢ αἰίαομεβ ἴο {Π6 βιἐπατίοη οἵ (ζέγζζαχα 
(5ες ποΐβ οἢ 1. 1ο. 11). Ἀσοθρίϊησ ΧοπορΠοηΐβ δοσοιηΐ οὗ {πε ἀϊδίαποαβ 
(1. 6. τ1πμαΐ τῃ6 Ῥαίι]6- 6] νγὰβ οἱυὺ 360 βἰαάθβ οτη ΒαΡυ]οΟΠ), (Ο]Ο 6] 
ὉΠ ΘΠΕΥ ΡΙασεβ Ογαχα αἴ ΟΥ̓ΠΘΟΑΥ ἴΠ6 7])70γιαῖς ὁ, ἤμελα»ι»ιαα, αὐοας 
34 τὴῖ]65 αἰοηρ {Π6 τῖνευ τοι ἴΠ6 Μεάϊαῃ 411. Οπ {πε6 οἴποὺ Παῃά, 
δοσογάϊησ ἴο Ρ]αΐαγο, [ἃ νγὰβ βιἰπαΐθα ποῖ 1655 {ΠΔ 50 τ1165 πουΠνγαγά 
οὗ Βαθυΐομ, απ δοσοιηΐ τνῃ] ἢ 15 ἴο ἃ σογίαϊη εχίεηϊ αἰβοσεαϊ θα ὈΥ ἐπα 
αοϊ {Ππαΐ ΟΥγιιβ ΟἸΘΑΥΥ Βα ρροβαα ΠἰπΊ56] ἴο θῈ ἴῃ {Π6 ᾿τητηθάϊαϊα πεὶσῃ- 
Ῥουτῃμοοά οὗ [πε οἰΐγ, δπα Παά σίνβη ὉΡ ΔῃΥ ἱποιρσῇίβ οὗ τγεϑιβίδηοα οἢ 
{πε Ρατί οἵ Αὐΐαχεγχαβ. 

8 14. ἀμφὶ δείλην] 1.6. δείλη πρωϊαία ΟΥ̓ ΘΑΥν αἰζεγηοοη ἴῃ σοηπίγαβε 
ψ ἢ ὀψὲ ἡνΒ]Οἢ [Ο]]ονν5 ἰπ ὃ τ6. 866 ποίβ οἡ 1. 8. 1. 

8 15. νέμοιντο] “Ὀαί βοῖηβ Ῥασσασα-οδί]6 {Ππαΐ ἡγεγα σγαζιησ᾽. ΟΌ- 
5Εῦνα {π6 σἤδηρα ἔτοπὶ {πῸ ἰηάϊσαῖῖνα (εἰσιν) ἴο {Π6 ορίαζινε (νέμοιντο), 
ἴου νοῦ 5εα ποία οἡ τέθνηκεν... εἴη (11. 1. 3). [Ι͂η {Π6 οουγβα οὗ {Π6 
ΕἸγϑε ΒΟΟΙς- γα πᾶνε ποίϊοεα τορεαϊεα ἘχαπΊρ]8Ὲ5. οὗ ἃ Ρ] 11] νεγῸ ἴπ 
σΟΠ Ι παῖοη ὙΠ ἃ παυΐευ πομλϊπαίϊνα (Ρ]1γ]})}. ΟἿ. 1. 2. 23, 1- 4- 4» 
1. 5.1, εἴς. ΤΙῃ [Πδ ῥγεβεηΐ ἰηβίδησα ἴῃς ἤνε ἰεαάϊησ μΜ855 δύβ 8]] ἴῃ 
ἔανουσ οὗ νέμοιντο ἃ5 Ορροβεά ἴο νέμοιτο, ἱπουρῇῃ Μαομῖοθδεὶ, 1 Βπά, 
εαϊὲς [Π6 Ἰαϊίεσ. Μτ Ταυὶοῦ δάορίβ {πῸ τεδάϊηρ οἵ {Π6 τεχί, Ὀπι ϑοτηε- 
ψνμδΐ βίγαη σεν τοσαγάς ὑποζύγια 85 ἴΠ6 δοσιιδαίνα αἰζεγ νέμοιντο, " τῇδ ἢ 
ἴῃ σμαῖσε οὗ ῥασσασο. σαία]ε᾽, ἃ 58 ΜΠΙΟΙ 15 ἀΡΡαγθπαΥ οοπηῆπεά ἴο ἐπα 
δοίϊνε νοῖϊςβ. 

δὃ8 τό-ἰϑ8' Οἰεαγελμς, γ10ὲ (47 1710᾽ ἐο 70γὲ6 ατὲὸ αὐΐαεξ τοῦτ ἀὲς 
τυδακεγιεαί ἐγοοῤδ, κογιζέγιηέες ἀξ τηαγεῖ, απ αὐ γιρλέψα έ ὀηεαηιο {72 ἐδ 
ααγαεεγεέ οἱδαρες. 7716 Ζεγεΐαγις γείγεαξ 171 αἰα77):. 

οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε] ῊΪ5 οἸαιι56 [ὈΓΠῚ5, ἃ5 ΜῪ Ταυ]οῦ ρΡοϊπίβ οαΐ, 
ΔΤ ἸΓΓΘΡΊΠΑΥ Δροάοβὶβ ἴο {πῸ6 ψγογάβ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἤγεν. 
ἘΤοτα ἴΠ6 Ἐπ] ουτηθηὲ οὗ [Π6 νει ἀπέκλινε 1 Ἰηΐεγ {παΐ [η6 Ῥευβίδῃβ 
σγετα αἰ τεο!Υ ἴῃ ἐτοηΐ οὗ {Πϑπη, γαῖμευ (μδη οἱ {πε 11π6 οὗ {πεῖν τουΐθ, ἃ 5 
[Π6 βατὴβ δας Πουϊυ βυσσεβθίβ. ΑπΥ αἴνεύσεποα Ποση ἰδ ραίῃ νου] Πᾶνα 
Ῥείγαγεα ἔδαυ : σοῃβθα θη Υ ΟἸδδτοπιιβ σομίϊητι65 ἢ15 οοῦγβα, θα νυ ποὰΐ 
Βυγγγίησ ἴο ονογίαϊςα {Π6 ἘΠ ΠΥ. 

εὐθύωρονἹ Τὴ τεδάϊηρ εὐθυμότερον ἮὰΞ ἰῃ6 Ὀείίευ τηδηπβοσῖρί 
δαςΠουῖν ; θπί [6 τηοσα Ῥοεεῖοα] τνογά εὐθύωρον 15 ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ τη πίοπεα ὈΥ 
1τη8 Β͵ΑΤΩΠΊΔΥΙΔῊ5 4.5. ΟΟΟατΤΙησ ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΙ ἀπά Απίρμοη ΗΠ [6 
56η56 οὗ κατ᾽ εὐθεῖαν. Ααά ἴο ψΠΙΟΗ, ἴἰ 15 Ἐπ ΓΕ ΪΎ ἴῃ ἀοοογάαηποα ψΜ 1 
οὐ δας Ποτ᾿5 οαξίομη ἴο κα θδιϊταῖο τατο ἀπὰ [ΑΠΟΙΠΙ] τγοσάσ ἱπ Ῥίαςβ οὗ {πεῖν 
ΟΥΑΙ ΠΔΤΥ εαπϊνα]εηίβ (6. σ. ἀνυστὸν ἴΟΥ δυνατὸν ἴῃ 1. 8. 11). 

τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα] 8:66 ποία Οἢ 1. 1- 5, σά πη. Τὰ ΚαΠπεΥβ 
ΟΡ πΐοη, Δ ἀπδ]ορσοιβ σοηβίσισ ἢ Οσου5 ἴῃ {Π6 ργενίοιβ οἰαιβα οὔ {Π8 
βεηΐεποε (εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας... κατεσκήνωσεν), ΥΠ]ΟῊ 6 τασαγαβ 85 
εααϊναϊεηί ἴο εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας (ἐλθὼν) κατεσκήνωσεν. ὝδΠΕτΕ 5, 
ΒΟΥγΘΥΘΓ, ΤῸ ΥΈΆΞΟΙ ὙΓΠΥ να 5ῃοι]α ταὐεοί [Π6 5: ρ]οΓ Ἐχραπαίίοη ΠΟ ἢ 
ἴα καβ εἰς 'π σοπποχίοῃ ] ἢ {Ππ ραγίϊοῖρ!ς ἄγων. 
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8 17. ὅμως] 1. 6. ποι ῃβίαπαϊησ [Πς6 ἀἰσπηαη 164 σἰαΐθ οὐ {Π6 
ΨΠΠαρεβ. Ιη {ΠὰῈ ρηγαβα ὑν ο ἢ [Ό]]ονν5, ἕκαστοι 15 τι564 1η 115 Ἰερστετηαΐα 
56Π88 ἴο 5] σΏΠΥ “ Ραγίϊοβ οἵ ἱπα νιάτα ]5᾽. (ηίγαβί νυ] ἢ [Π15 Δ ἸΥΓΘΡΊΌΪΑΥ 
ιι58 οἱ ἑκάστοις, Οὐ ὙΠΙΟΉ 1 Ππανο σοιηπιθηίθα ἴῃ 1.1. 6. Οὔβεῖνα {Π6 
οἤδηρσο οὗ ἴξηβα ἔτομ {πΠ6 δοιῖϑὲ ἐστρατοπεδεύσαντο ἴο {πε [τοσαποηίαινα 
ἱπηρογίεςς ηὐλίζοντο. 

ὥστε... ἀκούειν" ὥστε... ἔφυγον] ΕῸΥ {πΠ6 σπαπσε οὗ οοπβδίγαιςοίοη 566 
ποίε οὔ ὥστε φίλους εἶναι (1. 1. 5) ἀπ ὥστε οὐκ ἠσθάνετο (1. τ. 8), πε 
ΤΟΥΠΊΘΥ ΠΟΙ Ι Παίϊοη ἀθποίϊηρ ὑπαξ Δη νοηΐ καλξ ζαβε Ῥίαςσθ, [Π6 Ἰδαίου 
{Πα 11 λας ἑαΐζετι ῬΙΪασθ. Ὑπὸ τϑρϑιτοη οὗ ὥστε 1π ἔννο [ΟΠ] ον ηρ᾽ οἰαιιβεβ 
15 ᾿ηαΠ]σαίϊνα οὗ ἃ ἰΙοοβα δη4 σαγε]θ95 βίγ]ο. 

τῶν πολεμίων)] Αρατγίἶνα σοηϊεῖνα, ἀθρεπμάεης οἱ (ῃς οοιηθἰπεά 
ῬὮγαβα ΜΒ ΙΟἢ Ρῥγθοβάδϑ 11. 

δὲ τ9--επά. 71: ἐλὲ εο756 οΥ ἐδέ γεἴρλέ ἐδδ τς α7ὲ σεϊσεαῖ τυΐίλ ὦ 
2αγιῖε, τυλίελ ἐς αἰαγεαά ὧν ἐλέ εἰφυζες οὗ Οϊραγελιις. 

οἷον εἰκὸς... .«γίγνεσθαι]͵ ὝΠΕ ΟἸΓΟιΠιβία ποοϑ ἃΥ6 ῬΥΘΟΙβαὶν {Π6 βατη6 ἃ5 
ἴποβε ἴο ]Οἢ ΤΠπογ] 465 411πᾶ65 {ν11. 80), φιλεῖ καὶ πᾶσι στρατοπέδοις, 
μάλιστα δὲ τοῖς μεγίστοις, φόβοι καὶ δείματα ἐγγίγνεσθαι, ἄλλως τε 
καὶ ἐν νυκτί τε, καὶ διὰ πολεμίας, καὶ ἀπὸ πολεμίων οὐ πολὺ ἀπεχόντων, 
ἐουσιν. 

8 2ο. Τολμίδην Ἤλεϊον)] Α΄ ἀπεϊοϊ ραΐουυ δοοιιβαῖνθ, οὐ (α5 Με 
ῬΓΕίδιβ ἴο ο8]1 11) δὴ δοσιβαίϊνε δρβοϊαΐῖθ, νυν ῖσἢ, οπ δοσοὰηΐ οὗ πὸ 
ῬΑγΘΗΓΠ 6515 μαὲ ἱπίθυνεπεβ θείννθεη 1ἴ5ε] ἀπ ἴΠ6 βονεσηϊηρ γε, 15 
ἴα Ἰκθὴ τ Πα ΘΠ ΡΠαβΙζθα ὈΥ {ΠῸ ἀοτηοηβίγαίνε τοῦτον. ἼῊς οομημηα, 
ΜΠΙΟ 1 Πᾶνα Ρτοίοσγοά ἴο ᾿ἰηἰτοάποθ δίϊεσγ. ἑαυτῷ, 15 οἸηϊἰε4 ὈῪ 
Κυαππου, Ραξ της νγοτάβ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε γεδα Ὀείζευ 85 ἃ βεραγαίβ 
οἰαιβα. 

τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον] “ἴΠθ6 Ῥϑύξοη ψῆο Παά ἰεὲ {π6Ὸ ἀοηΐςευ Ἰοοβα 
ἼΡΟΠ {Π6 οαιηρ᾽. Τὴε 5816 βίουύ 15 1ο]4 οἵ Τρῃϊογαΐεβ, ἀπ ννὰ8 ΠῸ 
ἀουθί ἃ Τεσορηθθα 1ΟΚ6, α5 ΜῈ ΤΑυ]οῦ ϑυρσεσίβΒ. λήψεται ἴοΥ λήψοιτο 
ἰ5. ἂπ ἰπβίαμος οἵ βδιδάδη ἰταηβιἰοπ ΠΌΒΙ {πὸ ἱπαϊτοοῖ ἴο 1Π6 αἰϊτοοὶ 
Παγγαίϊοη, Οἵ ΠΟΥ ΘΧΑΙΉΡ]65 οὐ ψῃΐοἢ νν}}} θῈ ἰοπηα ἴῃ [Π6 ποίς ἰο ἀκούοι 
(1. 3. 20). ΤῊ εἰηρὶογπλεηΐ οἵ ὅτε ἴῃ ἔννο βιισοαββῖνε οἱαιιβεβ (ὅτε προαγο- 
ρεύουσιν...ὅτι λήψεται), [ΠοὰΡῊ 5ἰτις εν σγατημηδίϊοαὶ, 15 ΠΡ  βαβίησ ἴο [Π6 
ΘΓ, Δη4 νγοι]α αν Ῥεθη δνοϊάςα ὈΥ ἃ νυ το ΠΟ ϑδἰπάϊεα [Π6 ἰογηι οὗ 
ἢΪ5 5εηΐθῃποαβ. 

8.21. ἧπερ εἶχον “ῬΥΘΟΙβΟΙΥ 5 {ΠῸῪ ΜΕΥ βἰαιοπθα δ {Π6 {ἰπη6 οὗ 
ἴῃ οπραροιηθηϊ. ΤὙνῸ ΟἿΪΥ οὗ ἴῃ θεδὲ μ85 ρῖνε ἧπερ ἰπ ΡΪδοε οὗ 
ἥνπερ, ἽΠΟΙΡΕ ΚΌΠΟΥ ἰδ ΡυοῦΡΑΌ]Υ τρις ἴῃ ΡῬγθίθυσιησ ἴΠ6 ἰΟΥΤΊΕΓ 
τοδαϊησ, ἃ5 Δ ΠΥ ομαησα νου] πο. ἀοιθί ανς θδδῃ πιαάς ἴῃ ἰάγοιι οὗ. 
1ῃς δοοαβαίίνο. 

ΘΗΑΒΙ ΕΙΣ 

δ 1. Α42.α 2γοοῦ οὔ ἐλε Αἱπρς ἐεγγο7 ἐλ ατεέλογ οῖγείς ἐο λὲς γεροία- 
Ζΐογις 707 ἃ ἔγπεε. 

ἐκέλευε] “ννε βαὰνγ Πῖτη αὐνβίησ {ποτ . ὙΠα ἴθηβθ, ΨΈΙΟ οἶνα5 
Δάα! το Π4] τα] γ ἴο {Π6 Ἔνεηΐ ἡ ββου θεά, μα5. Ῥθεπ Ὄχρ]αϊπθα ἴῃ σοη- 
παχίοῃ ΨΥ] ὥρμηντο (1. 1ο. 1), ὡρμῷντο (11. 1. 3), ἀῃα ῴκουν (1. 

4: 7). 



ΠΙ. 1--} ΝΟΖΕ: 261: 

τότε δὲ] “ΨΏεΥοας γστυ᾽. τότε τηθδη5 5 ΠΊΡΙΥ {πΠ6 “{ἰπηε γε πᾶνε ἰπ 
νίαν ᾽, {Π6 “{ἰπ|6 να ἀγα σοῃβι ἀθυϊησ᾽, νεῖ ΠΕ Υ [Π6 γείδγεποβ 5 ἴο ἃ ραβδί 
Οσσαβίοη 85 ἰπ ἼΠπο. Π1. 69, αἱ δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν ἸΠελοππονησίων 
αἱ Λεσβίοις βοηθοὶ ἐλθοῦσαι ὡς τότε φεύγουσαι διὰ τοῦ πελάγους . .. πρὸς 
τὴν Πελοπόννησον κατηνέχθησαν, ΟΥ ἴο ἃ ΥΤεοοηΐ ΟΠ6 45 ἴῃ 1. 1. ὅ, καὶ 
γὰρ ἦσαν αἱ Ιωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον...τότε δὲ ἀφεστήκεσαν. 

88. 2,3. Οἰεαγελες αγγαη ες 707. ὦ αἵδῤίαν ο7 λὲς 7ογεες. 
τυχὼν ... ἐπισκοπῶν] ὍὙΠΕ σομλἸπαίϊοη οὗ ἴπ6 ἔνγο Ραγίϊ οἰ 165. 15 

ΟὈ] ΘΟ οπαὈ]6 ἴοσ {ΠῸ σεαβοηβ πιθηίοπεα ἴῃ {πε ποία ἴο ὃ 20 οἵ ἴΠε Ἰαϑὲ 
ομαρίοθσ, γΏ116 ἃ 5111} πόσα ἂννκυναγαὰ σοηβίχιοι!Οη ΟσΟΙ5 ἴπ {πε [Ο]]οννησ 
βϑῃΐθῃςθ, νἱΖ. ὥστε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι, " 50 {Παΐ 11 νγὰβ ἴῃ ἃ ἰἀνουγαθ]α 
Ῥοβιτοη ἴο ΡῈ ᾿πβρεοΐϊεα οἱ 8]] 51465 85 ἃ οἴοβα ὑῃαϊδηχ᾽. [{ 15 ὈΥ͂ πὸ 
ΤΏΘΔΠ5 ΟἸΘΔΥ ὙΠΕΙΠΕΙ καλῶς ἔχειν 15 ἴο Ὀ6 ἴαΚθὴ ἰπιτ5 ἴῃ τοίεγθηςα ἴο 
τὸ στράτευμα, ΟΥἩ ΝΥ ΠΕΙΠΕΥ ἡ ἀῖῈ ἴο ππάογβίαπα 1ἴ τηοσα σεπογα!]ν ἴῃ {Π6 
[Ο]οννίησ βεηβε: 50 ἰπαΐ οἰγοιπηβίαησοβ ὑνεσα ἀνοῦγα Ὁ] 8 (ου 115. 1η- 
βρεοίϊοη. ὍΠῈ ἰΟΥΠΊΕΥ ἰ5 ῬευΠαΡρ5 [Π6 5 ΠΊΡΙΕΥ Ὄχρ]αηαίίοη ἴῃ σοηβα- 
απεποα οὗ ἴπΠ6 ἄουθὶες ᾿πδβηϊνε. ὙΠῈ τηαποθινῖα οἵ “ οΪοείπρ {ΠῈ 
ῬῃαΙδηχ᾽ νψγὰβ εἤεοίεα Ὀγ τϑαποϊησ ὈΥ πα Πα] (Π6 βρᾶςβ οἵ ἔουγ σα 115 
Ψ ΒΙΟῊ τγαβ Δ] οἰΐεα ἴο βαοὴ 50] 1 εὺ Π ΘΠ ἴῃ ΟΡΕΠ ΟΥΕΓ. 

8.2. αὐτός τε προῆλθε... καὶ τοῖς ἄλλοις ... ἔφρασεν] ε Πᾶνε ἴῃ 
ἔμπεδα {πῸὸὶ ἔνγο τηδῖῃ οἰαιιδεβ οἵ {πε βεπίβηοθ, [Π86 ραγεπίπεβὶβ ΠΙΟἢ 
᾿Ἰπίεγνεπεβ (τούς τε εὐοπλοτάτους... τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν) Ὀεϊησ {κε ννῖδα 
ςοΙρΡΙ είς 1η 1561 

δὃδ 4--ς5. ΟἹ ἐλε αγγίσαϊ ο7, ἐλε εγσονς Οἰεαγελτς αἰδεϊίηες ἐο ἐγεαξ 
τυτίζ ἐλέη τεγιί1{ ἀξ ἐγοοῤς ἄατε ὁέθη: σεῤῥῥἑεα! τοΐέζ 2γουϊδίοτισ. ΑἸ 7ε7 
507,16 ἀεστέαίζογε ἤδ φογιδεγίς ἐο α ἐγ, ο7Σ φοηα ον ἐλαΐ σμίαες α76 731|7- 
γιϊςλοα ἐο ἱεαι ἐδε αγηι» 1γειίο φμαγίογς. 

πρὸς τοῖς ἀγγέλοις] “ἰπ [Π6 Ῥτεβεπος οὗ (8 εηνουϑ᾽. (Ἕ. Θορῆ. Ομ. 
777. ττόρ, 

οἴμοι, πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν. 

ἀνδρε] ΤΠ ψοσά, ΒΟ. 15 δαθα ἴοσ ἰῃ6 βαῖκα οἵ επηρῃαϑὶβ, 15 
ΕΠ ΡΙογεά ἴοσ {ΠῈ βατης ρΈγροβα ἴῃ ἼΠΒας. ν. ύο, πόλεμον γὰρ αἰρομένων 
ἡμῶν καὶ ἐπαγομένων αὐτούς, ἄνδρας, οἵ καὶ τοὺς μὴ ἐπικαλουμένους αὐτοὶ 
ἐπιστρατεύσουσι. 

8 5. οὐδ᾽ ὁ τολμήσων] «ὦ. ἔστιν, “ΤΟΥ 15 ἰΠεγα {Π6 τηδη γῆ. Ψ1]] 
ἄστεα ἴο τπηθηίίοη (ῃ6 νοτὰ ““ἰτασε᾽ ἰο [ῃ6 ατεεῖκβ᾽. ἘΕῸΓ {Πἰ5 πιϑεὲ οἵ {πΠῈ 
Ῥδσίοῖρ]6 1π [Π6 5εη56 οὗ {Π6 1, δίῃ “πϑαὰα ἐσ 4] δπάθαϊ᾽, οἵ. Τὸ Ο. ΠΙ. 
83, καὶ οὐκ ἣν ὁ διαλύσων αὐτοὺς οὔτε ὅρκος ἐχυρὸς οὔτε ἀνθρώπου φόβος. 

8 6. ἧκον] ““ψεῖα ΌδοΙς ἀσαϊη᾽, 
δοκοῖεν.. ἥκοιεν] Τί 15 ῬΟΒβθ]6 {παᾶΐ {πΠ6 τείεγεπηοα 15 ἰο ἐπ βῆνουϑ 

ἴπ ῬοΙΠ οαβεβ, 8ἃ5 β5οπὶα οἵ ἰ(ῃε σοτηπηδηίαίουβ βυσσοϑί. 1 Πανα {Ππ{|6 
ἀουθὲ Ποννενεσ {παΐ ἔπεῖα 15 ἃ σβαῆσε οἵ βιθ)]εοῖ, [Π6 ἰουπιεσ νεγὺ 
ταίεσσίησ ἴο {Π6 Ογεέρᾷς, ἴΠ8 Ἰαϊίεγ ἴο [Π6 δγεσογς. 

8 7. αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι] “ ΟἩΪΥ ἴογ (με ἰογασίησ ρατίγ᾽. ὙΤΠ15, νν ΒΙοἢ 
5. Μδοιηΐοῃδε]5 ἱπίογργείαίίοη οἵ {Π6 ράᾶβθβασθ, ἄρρεαῖβ ἴο τη8Ὲὲ ἴο ὕῈ 
1ῃ6 ΟΠΙΥ ΤΕ Οη Ὁ] οηθ. [Ιξ οδῃ βοδύοεὶυ Ὀ6 ἀοιθίεα {παΐ {πῸ ϑγογάς 
τοῖς ἄλλοις τείευ ἴο [Π6 τηδίη Ὀοάγν οὗ {πε ατεεῖκ ἴτοορβ, ἃ5 ΟἸδδασομιιβ 
ΟΣ] ΞΟΔΥΟΟΙΥ σΟΠΟΕΙΓ Πίτηβεὶ ἀροῦῖ [πε ᾿πίεγεβίβ οὗ {πε Ῥεγβίδῃ ΔΙΤΉΥ.- 
Ιῃ [115 οαβα ἴῃ8 Ππηρ]βα Δη Πα 515 001} ΡῈ Ἰοϑὲ οὐ γεακεπεά, 1ἢ να 
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τπηδεγβίαηα αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι οἵ ἴῃς Ῥειβίαπη δηνουβ (γἢ ἹΚτσετ), 
οὐ οἴ ἃ τηϊχοά ἀοθραίαίίοη οὗ ατθεκβ ἀπα Ῥεγβίαηβ, νι ὶοῃ 5 ἴΠ6 τα- 
τη πἰησ' ΔἸ ουηδίϊνα. 

ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν] Ῥτεάϊςαίϊνε : “Οἡ {ΠΕ ὶΓ ταῦ ἴμοσα δπᾶ Ὀδοϊζ᾽. 
Τῃ οπὲ σοοά Μ8 {πΠ6 δυίίοϊβ 15 Ἰηβεγίεα Ὀείογε ἐοῦσι, απὰ Κυῦΐσεν Πὰ5 
ΔΟσοΥΙησ]Υ δαπηϊτεα 1ἴ ᾿ηΐο Πἰ5 ἰαχί. Βαΐ {Π6 Ρῆγαβε ἰ5 ἀδβηϊίε ἐπουρῇ 
ἴῃ 115 Ῥγεβεηΐ ἰογιη, δῃηὰ νοι] ἰοϑα ἴπ πϑαῖπμεββ ὈΥ̓ {Π6. Ρτοροβεάᾶ 
δαάι!οη. 

8 8. μεταστησάμενος αὐτοὺς] “Πανίηρ σαυβεά [η6 δῆνουβ ἴο ψ 1 ἢ- 
ἄγανν᾿᾽, ἃ ψεῈ]1-Κποινῃ ἴοτοα οὗ ἴΠῈ6 τ 416 ἡ ϊοἢ Οσοαγβ ἀσαΐη ἴῃ Ψ11. 2. 
30, ΔᾺ ΤΠυσ. 1. 79. 

ταχύ τε] ΟΡξβεῖνα ΕἼὸ ϑ]σῃξ ταὶς] ασεπιθηΐ οὗ {πῸὸ0 ᾿νοσά τε, ψνϊοἢ 
ἴπ βίγιοῖ βεάιαποα οι] 6 αἴγθοι!ν σοπηθοῖθα ψἹΠ ἴΠ6 Ρἤγαβα τς 
σπονδὰς ποιεῖσθαι. 

8 9. ἀποδύξῃ ἡμῖν] “1ε5ῖ τνὲ 5Βῃουα ἄδβοϊάθ αϑαϊηϑὲ σοποϊπάϊησ {Π6 
σας, (Οὐομρασα {πε ίοτοα οἵ ἀπογιγνώσκειν, ἀποψηφίζεσθαι ἀπ 5ἰτ 14 Ὑ 
νεΥ 05. 

τὸν αὐτὸν φόβον] (ΟἸεατοιις ἈρΡΡαγΈΠΕΪΥ ᾿πὴ ρ1165 ἐπαὲ Ηἷἶ5 ἄθνιοθ ν 1} 
Ῥε 850 σομπηρίείθ 85 ἴο τη]β]θδα δηὰ ἱγυϊαΐε ἄνα ἰδ οὐνῃ [Ὁ] ονγεῖθ. [ 
50, {Ποῖα 15 θαΐ Π|116 Ροϊπξ ἴπ {Π6 βἰαίεπιθηΐ, Δη4 1 Ὧπὶ ποῖΐ βυγρυιβϑα 
αἱ Κυᾶρεν᾽5 βιισσεβίίοη {παΐ ἴΠ6 Ῥαγασγαρῇῃ Πα Ὀξεη Ἰοϑέ ὑυνῃ]οἢ ἱπίτο- 
ἀποεδα οΥ Ἐχρ]αϊπθα 11. Τὴ δααιίίοη ἴο ἴπΠῈ ἐχῃαιβίϊοη οὗ {Π6 ἴτοορβ ἀπά 
1Π6 ῥγζέβθποα οὗ {Π6 Ἔπϑῖηγν, ἴΠ6 σοῦγβα ἔΠαῪ ὑγεγα [ΟἹ] ον ησ νγου]α τηακα 
1ξ ΠΘΟΘΘΘΑΙΎ ἴου ἴΠθ ἴο οἵοβϑβ {πὸ Διαλγ 77αίξα : α ςοιϊηθϊπαίίοη οὗ 
ΑΙ σα] 1165. νυ 1 ἢ αι ΠΟΙ ΠΕ]γῪ δοσοιηΐβ ἔου ἴΠ6 αἰβααϊείμας οὗ πε ατεεκβ. 

ξ8 το---2. 7014 ἐγοοῤε εογιέϊγιμε ἐλεῖγ τπαγεῖ ἐλγοιιοῖ αὶ ξορεγείγν 171- 
ἐσγοεσίφα ὧν εαπαΐδ. Ζ7.ὲ τἴρομν φἄφευΣ ὧν Οἰεαγεΐμς γε ἐΐδ ἐχέγεῖδο οὗ 
ἀξ εογρηια,αῖ, 

τὰς μὲν σπονδὰς...τὸ δὲ στράτευμα ἔχων] μα δης ἢ 655 τ Ρ]165 ἐμαξ 
6 νγαβ 511}}} βιιϑριοῖοιβ οἵ ἴπΠ6 Ῥειβίδῃβ δῃηά {ΠδῚΓ ῬΥΟΓΪΒῈ5 : “ΜΙ Πἷ5 
ΔΙΡῚΥ ἴῃ Πσῃιηρσ ΟΥ̓ οΥ ποῦν βία παϊην Πα Παά τηδάδ {πε ἵσαςα᾽. 

αὐλῶσιν] “ΟΠ αηηΠε615᾽, “ νναΐθυτ-οουγβαϑ ᾽, τα υ [Πδῃ “να γ᾽ δ5 Ἡ πιο ἢ- 
ἴΠ50ὴ ερσοβίβΌ ὙΠῸ νγοσὰ 15 πϑθα ἴῃ ροείτγυ οὗ {πε Ζ μγίῤις, ἀπα αἶβο 
ἴῃ ἃ ψνε]}]- τον ράββασα οὗ ϑορῇῃ. Ζγαεί. (". 100) ἴο ἄξδβοσῖθε ἴΠ6 
σΟἤδηηΕ] οὗ {πὸ Ηε]]εβροπηΐ : 

ἢ ποντίας αὐλῶνας ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις κλιθείς. 

Τη [Π6 ρῥτεβεηξ ραββασα {Π6 βιυθβίαηξινα τάφροι ν}}}} ΡΥ ΡΑΌΪΥ ἄσποΐθ 
1Π6 Ἰαῦσεὺ οαπαὶς (ςα]]εα διώρυχες ἴπ 1. 7. 15), ᾿πίογβεοίίησ της αἰβίσιος 
Ῥείνγβεη {πΠῸ6ὶ 7 γί ἀθπὰ πη ῥήγαΐες, ἴῃ 6 Ῥγποῖραὶ οὗ ΒΙΟἢ αἴθ ποὺν᾿ 
Κηοννη ἂ5 ἴπΠ6 7 δαπὰ λιαλγ ἤ7αίζα. οὐ Δαλγ ἤ7αϊίξ σατιαῖϊβ. ΤῊ ννοσά 
αὐλῶσιν οῃ ἴῃ ΟἴΠΕΓ Παπά 1}}}} τείευ ἴο {Π6 βυηδ]]εῦ νναἰευσουγβαβ ᾿θδάϊησ 
ουξ οὗ {πΠ6 ἀθονθ, ὑγΏΙΟ ἴῃ 11. 4. 13 ΓΘ ΒΡΟΪΚΘἢ οὗ ὉΠΩ͂ΘΥ [6 παπλ8 
οἵ ὀχετοί. 

ὕδατος πλήρεσιν] 1. 6. Ποοάεά, ἴοΟΥ ἴΠ6 Ἔχργεββ Ραγροβα οὗ Ῥαυπησ 
16 ῥσόργεββ οἵ [πΠ6 σὐξεὶτβ ἃ5 νγα σαίπου ἔγομῃ ὃ 13. 

διαβάσεις] “ πιδαη5 (ΟΥ̓ ογοββίησ {Πα πὴ᾽, 1.6. [οροσαυ Ὀτᾶσεβ, Ὀαξ 
{Π6 τννοσὰ 15. υϑεὰ ἴῃ ἃ ΡΌΓΕΙΥ ΡΌΠΘΓΔΙ 56 η58 85 ἴῃ 1Π|. 4. 20, ἀῃᾶ ἀσαΐῃ ἴῃ 
{ππ|.8- Ὁς 

τῶι ἐκπεπτωκότες] “ὙΏΪΟΝ ΙΔΥ τεααν οἡ {Π6 στουπά᾽, ὙΠ οοπὶ- 
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ΒΙΠΑ,ΙΟΙ 5 βίγοησου ἔπαῃ [Π6 ϑἰτηρ]Ὲ νεγρ. ΟἿ, ἣν δυναμένη (11. 2. 13), 
εἶχον ἀνακεκομισμένοι (1. 7. 1). Τὴ αῤοαοεῖς οἵ [Π6 βθηΐθποε 15 ἰστθσα]αῦ 
ἴῃ ἔογηλ, νἹ ἢ (πε εἴδεϊ οὗ διρμαςιζίησ [Π6 νγογάβ τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. 
ΟΥ. ὥνγοῤ. τν. 5. 46, ὁρᾶτε, ἵπποι ὅσοι ἡμῖν πάρεισιν, οἱ δὲ προσ- 
άγονται. 

δ1ι. βακτηρίαν] Α Τιλοραδειηοηίδη οπβίομη, νυ μῖοἢ Κι σου Π]πβίγαϊεβ 
ἴτομι Το. Ν1Π. 84. 3. 

τῶν πρὸς τοῦτο τεταγμένων] ΑΥ̓Παΐ {Π15 ἀπ νναβ 15 ϑυσσεβίθα Ὦγ {Π6 
ψγοτάς διαβάσεις ἐποιοῦντο ἴῃ {Π6 [ΟΥ̓ΠΊΕΙ 5εοίϊοη. 

τὸν ἐπιτήδειον] 50. παίεσθαι. (ἴ. ν. 2. 12, καὶ τοὺς ἐπιτηδείους (ἐπι- 
μεληθῆναι) ἔπεμψε τούτων ἐπιμεληθῆναι, ἃ μβθϑασα ΏΙΟΗ ἴῃ {Π6 Οπλϊβϑίοη 
οὗ 16 ᾿Ἰπῆηϊίνε ΠΊΟΥΘ ΠΘΑΙῪ 1Π|5ίταϊος. {ΠπΠῸὸ Ργεβοηΐ ἰοχί {πα {Π6 οηα 
ὈΒΌΔΠΥ ααοίεα τῸμ] ὙΠαο. νΠΙ. γο, καὶ ἄνδρας τινὰς ἀπέκτειναν οὐ 
πολλούς, οἱ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι ὑπεξαιρεθῆναι. 

ἔπαισεν ἂν] (1. 9. 19, εἰ δέ τινα ὁρῴη...οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, 
ἃ ϑεπΐβησα νυ Πὶοἢ 1ῃ ἔοΥπ ΘΧδ ον ΓΟβΘυὉ]65 {πα ομθ Ὀείογα 5. 1Π1π|5- 
ἰγαϊοηβ οὗ {Π15 ἱτεαπθηΐαίζινε ᾿ι586 ν»1}} ὈῈ οαπα ἴῃ Π[Π6 ποῖθ ἴο [Π8 
Ῥᾶξββασε ἴὴ σαποβίίοη, ἀπ α]50 ἴῃ σοηπθχίοη Ὑ]ΓΠ 1. 5. 25) ὑγΠΘΓΘ ΠΟννΕΥΕΥ 
τῆς ῥσεβεηοα οἵ ἂν 1η {πε ἰδχί 15 ορεῃ ἴο αιεβίϊοῃ. 

προσελάμβανεν] “Πα ἡνοι]α Πϊῃη561Ε Ἰεηα ἃ Πειρίηρ παηά᾽, 
μὴ οὐ συσπουδάζειν)] ΤΠδ σοπβίγιοίοη 15 Ἐχρ αϊπθα αἱ Ἰθησίῃ ἴῃ ἃ 

ποίβ οἡ τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ... ἀποθανεῖν (111. 1. 13). 
8 13. 7716 γέασογις τυλῆελ {γαίμεοα Οἰεαγελμς ἐο λασέο ζϊς ἡταγεῖ. 
αἰεὶ] Τὶς Ιοηὶς ἔοτη Ἀρρθαῖβ ἰῇ ΟἴΠΟΥ ραββαᾶσεβ οἵ ΧεπορΠοη, 

πα ἴῃ ἐπα σαϑε Ὀθίογα τι5 ἰ5 σι ρροτγίβα ὈΥ {πῈ πηϊῖθα δας ΠΟΥ Υ οἵ {Π6 
Μ55. Ενεῃ ψἹ ἢ [Π6 ᾿πίουτηδίϊοῃ ΞῸΡΡΙΙΕα ἴο τι5 'π ἴΠ8 Ῥγβϑβεπῖ ββοίίοῃ, 
1Π6 γξαβοὴ [ῸΥ ἴπεβα ἔοσοθα Π]ᾶτΟΠῈ5 15 ποΐί δἰζοσθίμευ οἱθαστ, [Τί τηδΥ 
Βαανα Ὀεθη (45 Κι ΠΟΥ βιισσαεβϑίβ) ἴο Ἂχῃιθιὲ ἴο 1Π6 Ὀαγθαγαηβ {Π6 46- 
ἐευτηϊηαίϊοη οὗ [ῃ6 (ἀτεεκβ ἴῃ Πε ἔδοθ οὗ απο 165 : τποσα ρυόραῦὶν, 
τὨϊηκκ, ἴο τηακε σοοά {πεὶγ ἰοοϊίίησ νΏ116 (Π6 γαβοιγοαβ οὐ 1Π6 ΘΕ 
ὍΕΓΘ 845 γεΐ ἀπάδθνεϊορεά. 

οἵα... ἄρδειν)] ΤΗϊ5 σοπδίγαοίίοη ἰ5 Ῥεϑδὲ Κπονη 85 {π6 ογηλαϊα ὈῪ 
ὙΠΟ ὙΠεορηγαβίιϑ ἰηἰγοάϊιοεβ ἢ5 ναγίοιιβ Θκείομεβ οἵ ΟΠαγαοίεσ. ΕῸΓ 
[Π6 ἀξδρεπάεποα οὗ [Π6 σου πη οἡ ἀγίϊβοῖαὶ ᾿γγισαίίοη. οἵ. Αὐτ. 1. 7. 
9, οὐ γὰρ ὕεται τὸ πολὺ ἡ γῆ αὕτη ἐξ οὐρανοῦ. Απςοοτάϊησ ἴο ἣΥ εἶ5ῖκα, 
18. ᾿γγισαῖ!οη ἴῃ ῬΥΘΡΑΥδ ΙΟ ἴογ {Π6 δπΐαμηηαὶ βονιησ ἴοοῖὶς ΡΪαοα ἴῃ 
ΒΠΊΤΩΘΥ : ἤδποα ἴΠ6 βυγρυβα οὗ ἴῃ6 σεεῖκβ αἱ πάϊηρ {πΠῈ οοπηίτΥ 5111} 
ὈΠΑ͂ΘΥ νγαΐου δὲ [Π6 σοῃπηπηθποθπηθηΐ οὗ δι πηη. 

ἤδη] "αἱ Ξἰαγιησ᾽, “αἱ {Π6 οπίϑει᾽. 
δδ τ4--τ6. 714 Ογεοξς αγγίυε αὐ εογέαϊγε σἱίϊαρες, τυΐογε ἐλον γεηηα): 

ἐλγες ἐαγεο. 7726 Ζγοάμείς ογ ἐἦε εσειγέγν αἰἐδεγίφεω. 
οἶνος φοινίκων] Τὸ Ἰπᾶσε Ποτη Ἡετ͵οά, 1. 103; ἀπ “Ἵγαόι 1. 5. 10, 

ἴπ6 {τὰς οἵ {ῃ6 ἀαΐε- ρΡαὶπὶ να ἢγϑὶ βαθ]εοίεα ἴο ῥύδϑϑιιγθ, δπα [ῃ8 
7υῖοσε ἴππι5 οχίγαςίε ἔουηηθα {(Π6 Ὀείίεσ οαθθ οὐ πα Κποννὴ ἃ5. οἶνος 
φοινίκων. ΝΥ͂Βαϊ τεαπιαϊπθα οὗ [ΠῸ6 {τἰξ νὰ πο ΡοΙοα ἄοννη, αηὰ 
γἱο]εα ἃ ῬΟΟΥ 5ο.γ ΠΙΠποΥ (ὄξος), ἡ σἢ παν πᾶνε Ὀδδη τι58ἀ ἃ5 νἱΠΟΡᾺΓ 
ΟΥ̓ ἃ5 ἃ σ΄ ρΡ δηὰ ᾿ΠΓΘΥΪΟΥ Ὑγ]Π6. 

8 15. αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι] ὙΠδ Μ85 σῖνε αὗται δὲ αἱ βάλανοι, Ὀαξ 
ἐπε τεδάϊηρσ οὗ (πε ἰθχί 15 ρτείεγγθα ὈΥ 411 {πῸ Ἰεδάϊηρ εἀϊῖουβ. Αἴ {Π15 
ἘΙΠῚ6. ΟΠΪΥ ἴΠ6 ἰηΐουίοσ Κίηα οὗ ἀαΐε5 (οα]]1εα δάκτυλοι) νγετα Κπονῃ ἴῃ 

ΧΕΝ. 24 
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Οτεεςθ, Ῥαΐ αἱ 4 Ἰαίεσ ρετὶοά (868 ἤπεὺ οἷαββ τηθπεϊοηθα ὈῪ Χοπορῆοῃ 
ὙΘΙΘ 4150 ἱπηρογίε ἀπά δΥὺ ἴΠ6 παῖηα οὗ καρυωτοὶ ΟΥ καρυώτιδες. [πη {Π6 
της οἵ Μαγίῖαὶ {π656 ὑεσο ἴῃ στθαΐ ἀθιηδπα νι ἴΠ6 Κοιηδῆβ ΠΟ 
ἀεοοτγαΐεα {πεῖ δηα 564 ἴΠ6 πη ἃ5 Νὲν Υ εαῦ δηᾶ Ἐαβίεσ σι5. Οἱ, Ματχί. 
ΠῚ. 53: ΤΠ: 

αἱ δὲ... ἀποκείμεναι)]͵ Α ἀερατίατε ποτ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΔΙ ΠατῪ ΒΘ] αθηςθ, Ε]Ο ἢ 
τπνοι]α παν Ὀθθη δ5 [Ό]]ονν5 : αἵ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀπέκειντο, ἦσαν ἀπό- 
λεκτοι. ΤἼδ σπμδηρσα πᾶν Πᾶνα θεεη ᾿πίγοάιςεα ἴογ {Π6 στεάϑοη βισσεβίοα 
ἴῃ σοπηθχίοη ἢ 16 νγογάς τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον ἴῃ ὃ 1ο. 

ἠλέκτρου] Τί 15 ποῖ οἶθασγ ννῃδίῃευ [Π6 σείεσεηοβ 1ἰ5 ἴο διῆθευ, ἴο 
σοΙϊά, ΟΥὙ ἴο ἃ ψῈΠ-Κῆονγῃ τηεΐϑ] Ὑνῃ]Οἢ τγὰβ ἃ σοπηροιπα οὗ σοϊά δπὰᾶ 
5Πνετ, ΚΌΠΟΥ [Ο]Π]ονγ5. Δ  εἰβῖκα ἴη {Ὠϊπκίηρ {Παξ ἈΠΊΡΕΥ 15. πιθαηξ: 
ας τπς ἔδοξ {παρ (πε ἀαΐε ἴῃ αιθβίοη 15 τηθηςοπθα ὈγῪ Οαϊθη δ5 [6 
"ροϊά-ἀαίε ̓  (ὁ χρυσοβάλανοΞ) 15 ἴῃ ἔανουγ οὗ ἴῃς βεοοηά σεηάδγπσ. [ἢ 
ἃ Ῥαββασθ οἵ Θορῇ. “Ἴγέζο. 1037, Ἰἢ νυ ΟΠ Χ ἜΠΟΡΠΟΙ τγὰ5 ΡΥΘΒΌΤΩΔΌΪΥ͂ 
δοσπαϊηϊεα, {Π6 Ταίδγεποα 15 οἰθαυ]ν ἴο {Π6 σο]ά οὗ [Π6 Ζιαείοίμς 

κερδαίνετ᾽, ἐμπολᾶτε τἀπὸ Σάρδεων 
ἤλεκτρον, εἰ βούλεσθε, καὶ τὸν ᾿Ινδικὸν 
χρυσόν" κιτ.λ. 

τὰς δέ τινα: ] (Γῇ οἱ δέ τινες (Υ. 7. 16). Ἐτοπη {Π6 Ρ] ταὶ τραγήματα 
(, Ξιυνεειπηθαῖς᾽) τῆς τη] οὗ {πὸ βἀϊΐουβ ΞΌΡΡΙΥ τράγημα 45 ἴῃ ποῃλὶ- 
παῖϊνε ἴο ἣν ΠΟ ἢ [Ὁ] οννγ5. Κπηεδὺ ἀπαειβίαπαβ τοῦτο, ννΠ]Οἢ 15 ῥσείευ- 
4ΑὈ]6 Ῥδοαιιβθ 1655 ἀεῆηϊῖθ Μουύξονεσῦ ἴῃ ἰῃ6 πεχΐ βεοίϊοῃ 1ὲ ἰ5 ἴΠ6 
ψνΟΤα δοίμα!]]ν τι5ε4 ἴῃ γεΐεγεηςα ἴο ἐγκέφαλος. 

8 τό. τὸν ἐγκέφαλον] 1. 6. “ΠΕ Ιατσε ΤΕΥΤΆΪΠΑ] Ραά οἡ {Π6 ἴορ οὗ 
1Πε6 Ῥα]π {τγεα, ἐ γγΒΙ ἢ τ Θχοϊπβί νον, στοννβ᾽ (Δ᾽ γγι. Τί 15. ποὶν 
Κπονη 5 1Π6 “ογονη᾽ οἵ 1ῃ6 ρᾷ]τη. (Οἵ. Ρ]Ιη. δίαζ. Πὔσέ. ΧΠῚ. 4, 
εἰμίεῖς τιεαϊεζα εαγτέηε (ρ ΑἸ Αγ Π) Ζη2 εαστεηεῖ7ι6, φιεοα κογ εὖγε αὐΡῥοϊαγιέ. 

τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς} “15 ῬεΕΟΙ]]αΥΥ συγεεῖ ἰαςίε᾽. ἐξαιρεθείη 
ἴῃ ἴῃς πα] οἴδιβε οὗ [Π6 βεβοίίοῃ 15 οἵ οουῦβα ἐτεαπθηΐαϊινθ. 8686 ποΐβ 
Οἢ ἀφικνοῖτο ἴῃ 1. 1. 5. 

8. τὐ)π-ῶο. 7) 55:αῤλεόγηιες αγγίῖσες το οὐδε αγιδασσασοῦς 10 ἐγεαΐ 
τοῦ τλε Ογεοῖς οὔ {46 2αγέ ὁ} ἐὴε ἀΐγις. Αογ γεαγὲν ῥγογθδδίογις οὗ 
7οτρναάσατῥ ἀὲ γερμεῖγες ἐσ δὲ {γι )ογηιοα οὗ ἐλεὶν οὐ ἡγεείς 1γι. τεγιαεγέαζιμ ἐλ 
κα» α 1971. 

τῆς βασιλέως γυναικὸ2}}] ΗΓ Πᾶτης νγαβ ϑίαίίγα, ἱπου σῇ ἐπε πηθπίϊοη 
οἵ Ποὺ Ὀγοίῃου ἴῃ ἴπ6 ργεβεηΐ ράββασα 4οεβ ποίΐ δοσογά νὴ ἢ {πε δοσοιηξ 
οἵ (ἰεβῖαβ, ὙἼῸ βαγβ ἰῃαΐ 411 {Π|6 γεϑδῖ οὐ ΠῈῚ [ἈΠΉΠΥ Πα θεεη Ραὰΐ ἴο 
ἄδαιῃ ΌΥ Ῥαγυϑαῖϊβ ἴῃ 1Π6 {1π|6 οὗ 1)ατῖι5. 

8 18. γείτων] [Ιη Πὶ5 σΠαγδοΐου οἵ βαίγαρ οἵ (ατγῖα. 
πεπτωκότας] ΜΥΜΏΪΟΝ 15 ἰοππα 1ῃ 411 {πΠεῈὶ Μ58, μὰ. θεϑὴ ἡἰβῃ σε ΒΥ 

ΠΘΑΤῚΥ 811 [Π6 θα του 5 ΜΠ [ΠῈ ἐχοερίϊοη οὐ ΚΠ ΠεΥ ἴῃ ἴανουγ οἵ ἐμπεπ- 
τωκότας, ἃ τεδάϊησ νΠΙΟἢ ἀερεπαβ ἰου 15 δας ΠΟΥ Υ Οἢ ἃ αποίΐατϊοη οὗ 
Θυϊάας. ΟἸβεγῦνε ἴΠ6 εἰηρῃσίϊς ροβί(οη οἵ ἀμήχανα, νοι τηαυκβ ἴΐ 
85 ΠῸ πΊΕΘΓΘ δα]πηςΐ ἴο {Π6 δα]βοῖϊνε πολλά. 

εὕρημα ἐποιησάμην]-- ἐμε7Ὸ αῥοστῖ, ΕἸ τεοκοπεᾶ ἴξ ἃ Ῥίδθοε οὗ σοοά 
Τοτίαπε΄, ἕυρημα 15 ἃ “»ἰπ4-[4}1᾿, ἀπ “ππεχρεοίεα ρτῖζε᾽, {6 ἕρμαιον 
ἴπ ΘορΡἢ. “1γωεϊρ. 307, 

ἀλλ ἔστ᾽ ἐμὸν θοὔρμαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε. 



τ6---21] ΜΝΟΖΕ. 36ς 

1 σαπποῖ δοςσερὲ {πΠπ6 Ξβυρσεβίϊοη οἵ Καὶ ἀππου, νῆο Ρύόροβαβ {πΠ6 [Ὁ] νη 
τε ηἀουίησ : “ΤαιΟπα πὶ Δ] ]παπὶ Ἔχοορίίανι", νυ ἱΠποὰτ σίνησ ΔΗΥ͂ ΓΘΆΒΟΠ 
ἴου γο]βοῖηρσ {ΠῸ 5Ι ΠῚΡΙΘΥ ἀηα τόσα πδίαγαὶ ᾿Ἰπἰθγργείδζοη. 

ἂν... ἕξειν] “ΤΟΥ τηϑίῖ ηἸκ5 1 5841} μπᾶ ἴξ πὸ {πάη κ]655 ἰαϑὶς 5. ΤῊΪ5 
οοΥ Ὀἰπαίϊοη οὗ ἂν ψνἸΓἢ [Π6 Πιΐατα ((Πουσ ἢ ἰΠ6 Μ85 ἀγα ἴῃ {Π15 οαβα ππᾶ- 
πἰπιουϑ ἴῃ ἰΐ5 ἕανου τ) 5 Ἔχ γ ΠΟ] Ὺ τασα ἴῃ Αἰιὶς τρεὶς, ἀπά {πΠ6 βεμάθης 
οαηποΐῖ θ6 νναυπθα ἴοο 5ἰΓΟΠΡῚΥ ἀραϊηϑβί ἰηγϊατησ 1{. ὙΠῈ ΟὈ]δοίίοη5 ἴο 
1 αὐ οὈνίοιιβ, [Ὁ νυ 116 (Π6 Πιΐαγα 1ΠῚΡ]165 ἃ σογίαϊ ἢ ἀϑϑαγαηοθ {πα δἢ 
δνοηξ ΜΠ Παρρθη, {ΠῸ ραγίϊοϊα ἂν νν}}}] αἰνναγβ ξιισσεβδὲ ἃ πηδᾶϑιιγα οὗ 
ἄουθε. ῆε πιιβὶ {πογοίοτα ἰγθαΐ {Π6 ραγίϊοϊα ἃ5. ΟἹΪΚ ἱπα]γθο]Υ οοη- 
πεοίεα ψ] ἢ ἕξειν, ᾿παβηλι ἢ ἃ5 1 ᾿ἸπαἸοαίεβ ἃ Βα ρρυββεα οἱαιιβα ϑβἰρτι νη 
ΕἸ τη Ὀε᾽, “Ρετομαηῃοθ᾽, 1.6. 1 ΤΥ ΡΪδῃ βυοοεεάβ. (ἢ, ὅορῇ. Οε. 

7)». 533, 
ἀλλ᾽ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ᾽ ὧν 
ὀργῇ βιασθὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φρενῶν" 

ΔΠα ἀραὶη Ὁ. (οἱ, οὔδ, 
θεοῖς γὰρ ἣν οὕτω φίλον, 

τάχ᾽ ἀν τι μηνίουσιν εἰς γένος πάλαι. 

ξδ1ο. αὐτῷ] Ετηρμαίϊο ὈΥ ροβί([οη : “ἴῃ σοποθύπ ἴου ἢΐβ ἰηζογεβίϑ᾽. 
ἘῸγ 1Π6 ἴοτος οἵ {πε ρτβροβιτοη κατὰ ἴῃ {ΠῸ Ρἤταβε τῶν κατὰ τοὺς “Ἑλλη- 
νας τεταγμένων, 566 Ποΐε65 ΟἿ 1. 8. 21, Δηα Νν. 2. 21. 

διήλασα]! ὙΠῸ Οσουτγθποα 15 ΤΠ] ΠΕἸΟΠΘα [ἢ 1. 1Ο. 7. 
ἔνθα] Αἀνεῖθβ οἵ 1Πἷ5. οἱαβϑ ἀγα ποῖ πηΐγθαπθηι!ν οι πα ἴῃ σοΟΠΊὈ]Πᾶ- 

τίου ν ἢ νεῖρ5 οἵ τεϑ. Απ δα πΆ}}ν 5 ΓΟηρ ἘΧΑΠΊΡΙα. Οσοιτβ ἴῃ ἴΠ8 
Ῥῆγαβα ἔνθα...ἐσπεύδομεν (1ν. 8. 14). ΚΊΠΠΕΙ ἰηδίαημοοθ. οἴπουῦ οαβαβ5 
(6. σ.. 1. 3. 3» 11. 6. 14}, νν Βΐοἢ ἀγα ΒΟΙΌΘΙΥ 50 [Όγο 0 ]6, ἃ5. 1Π6 νεῖ οὗ 
τηοίίοη Πᾶ5 ἴο θῈ 5 ρΡ] 16 νυ ἢ βδςῃ. 

ἀπέκτεινε] ὙΠῚ5 τπΔὺ 6 5ΙΠΡΙΥ ἃ γϑα]Ἰβεϊς τὲ. οὗ {πΠῸ νεῦρ, Κα 
μαχεῖσθαι ἴπ ἴπ6 Ῥῇταβθ οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν ; ἴῃ 
1. 7. 9. Οἰπεγνῖβο, 1 ταἸκεη ΠΈγα ΠΥ, τ 11} (α5 ΜΥ ΤΑΥ]ΟΥ βιισραβίβ) 
Ῥεαῦ οὐκ πε βἰαϊεηηθπὶ οὔ Ρ]αίδυοῃ (“1γέαχ. 14) ἰμαΐ [Π6 Κίηρ οἰαϊπιθα 
ἴο μαννα 5]αἴη Ουγσιβ νυ Πἢ ὨΪ5 οννῃ Παηά. 

8 2ο. βουλεύσασθαι] βουλεύσεσθαι “μίελ. ἀπ οἴπεΥβ, ἂἢ αἰΐθγα- 
ἰΐοῃ βαποίϊοπεα ὈΥ Μαάνὶρ, ννμο, ἴῃ {Π6 σοΥγεβροπαϊηρ ραββαρα οὗ 1. 2. 
2, ῬΙΌΡΟΞΚΕ5 ἴο τεδά παύσεσθαι ἴῃ ΡΙαοε οἵ παύσασθαι. Βαϊ 1Π6 ππδηϊ- 
Τηοῖ5 Δα ΠΟΥ οἵ {ΠῸ6 Μ585 ἴῃ ανουῦ οὗ {Π6 δουὶϑί Ὀοίἢ ἴῃ Π6 ῥγεβθηΐ 
Ραββδαρε ἃπά ἴῃ οὔθ ΠῸπι {πε Οεκογιοηηῖος (ν11. 8) ἔΟΥΠῚ5. ἃ βίσοη σ᾽ ἀΥσιι- 
τπδηΐ ἴῃ βιρροτχί οὗ ΚΠ ποτβ ἔΠθοσυ, ὑπαὶ νεγρ5 οἵ λοῤίγιρ' αι ἐλ έσί171." 
αἴθ σοηβίγιοίεα πα Πογ μΕΥ νἢ 1Π6 ΡῬγαβεηΐ, ἐαΐαγα ΟΥ̓ δουϊδί οἵ {Π6 
ἸηθΠηϊῖνα. 

88. 21-23. Οἰαγεΐπς γεῤίἑες {7 ἐλε π1αηι6 οΓ ἐλε Ογοθῖε: “τοῦ 7οηπεα 
ὑηι ἐλε ἐχῥειἑέίογε οΥ Ογγπς γοῦν γ710. ῥογδογιαῖ αγιηιοστέν ο {16 Αγ ὁπέ 
ον» »ηηοΐζεες οΥ “εἰ ἱγιέεγεσί. ΑΙ 7Ἴεγευαγαῖς τέ ὀέσαγιε α ῥοΐγεέ οΥΓ ἀογεομγ" 
τυΐέλ τι γ10ὲ ἐο αἴδδογέ ἀΐηε 171. ἀξ ἐΐριδ οΥ γε. 2 Ὸ7 ἐλέ Μείεγε, ἂς ἐλὲ 
Αἵριρ ἀδαῖς τοῖλλ τι5 5ο τοῦ τῦὸ αδαί τυΐίλ λένε". 

μεταστάντες] “ Πανίηρ τειϊτεα᾽. ὙΠῸ επιρουτλθηί οἵ μεταστάντες ἴῃ 
Ῥίαςε οἵ μεταστησάμενοι (ὃ 8) 5ιιρραπί5 {Π6 βιιρουῖου γδΪς ἀῃα δας ΠΟΥ γ οἵ 
1Π6 δι θαββδάουβ ν πο οπ {Π15 οοοαβίοῃ τερτγεβεηΐ {Π6 Κίησ. ὍΠε αἰΐεγηα- 

24-2 



366 ἘΧΡΕΙΡΧΖΙ͂Ο: ΕΥ̓ΝΣ ΤΠ ΡΞ συ 

τἰοπ οἵ ἴδηβοβ [πσουρηοῦ {Π15 βθοίϊοη 15 ἃ βίαν πὶ ᾿ἰ5 1: “ΤΠ Οτδεῖκβ 
Ἰοοῖξ ερρέγεσεί 707 α τυλτίν, ἀνὰ ἴπεη γεῤίϊεα, (Ἰδατομι5. αεζέγρ ἂς ἐλεῖγ 
σῥοζεσγιασι. ΧΥ̓ ε αἸά ποῖ, βαϊα Πθ, πλαῖϊζα σουητοη Οδ 156... ΠΟΥ τε) τῶξ 0721 
ο1ι7, τυαγ...Ὅπὶ Ογτσιιβ τας ΟΣ 67. ἐγ: 671{1710 Ῥγεῖεχίβ ᾿ εἴς. 

8 22. ῃἠσχύνθημεν)] “ψ»΄εὲ ΨΕ͵Ὲ ἈΞπατηθα ἴῃ [ῃ6 βισῃΐ οἵ αοάξ «πᾶ 
τήηθη ἰο Ὀείταν Ογσχιβ᾽, [Π6 Ῥῆγαβε προδοῦναι αὐτὸν Ὀδϊησ' πα σε ἐπ θα ἴῃ 
Ῥίαςθ οἵ {πΠ6 ογαϊπαυυ οορσπαΐθ αἶσχος νΥΊ ἃ νῖανν ἴο 15 οἰοβοῦ ἀθβηϊεοη. 
ΚΌΠΠΕΥ βυρρεβίβ ἃ αἰ υθηΐ, δηα, 45 1 {Π|π|ς, 1655. παΐαγα] Ἔχρ]αηδίίοη οὗ 
1Π6 σοπϑίχιοίοη : “ῬΕΙ͂ Ὀγαν]οαπθηίίατη αϊοίατη δϑί ΡΥῸ : αἰσχυνόμενοι 
καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους ἠσχύνθημεν προδοῦναι αὐτόν᾽. 

εὖ ποιεῖν] “ΜΠΕΠ ἴῃ {πῸ6 ἢτβὲ ἰηβθίαποθ νγα Παά οβεγθα ουγβεῖνεβ αϑ 
1Π6 τϑοϊριθηΐβ οὐ 15 ανοιτβ᾽᾽, ΕῸΓ {Π15 πὲ οὔ {πε6 ᾿ηβηϊῖνε ἴῃ σΟπῚ- 
ὈΙπδιοη5 ποτα ἴπ6 σουαπάϊνα νγοσ]α θα Θπηρ] ουβα 1η΄ 1 Αἴη, 566 ποῖ οα 
εἰ παρέχοιεν ἴῃ Ὡπ τε: 

8. 23. οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποκτεῖναι) Τπ ΡΙαος οἵ {π6 Ἰεαάϊηρ' ποραΐίνθ, 
ῬΊΟΝ. πεῖν Ῥτθοράε5 οὐδέ, γγε πᾶνε ἴῃ 1ῃς Ῥτθβθηΐ Ἰῃβίδῃςθ ἔνγο 51- 
οΥἀΙπαίθ ποραίϊνα οἰαιιβεβ (οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς οὔτ᾽ 
ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθ᾽ ἀν) νν ]ο ἢ ἀτὸ ἰγθαίεα ἃ5 δαπίναϊεπέ ἴο 1ξ. 

πορευόμεθα] πορευοίμεθα δ᾽ ἂν Αλλγιον, Ὁπὲ ἴΠ6 τεδαϊηρ οὗ 1πΠ6 ἔοχέ 
15 [ᾺῪ τῆογο ἰοσοιΌ]6, Δ Πα 15 βρροσίθα τποσθονεὺ ὈΥ ἴπ6 δα ποῦν οὗ τΠ6 
ἴοι Ἰοαάϊησ Μ855. Βουπο8Π} βιισσοϑίβ πορευοίμεθα δὲ ἃ5 ἃ 1655 νἱοϊθδηΐ 
ΑἸ τΘυαί]οπ, νυ ὙνΠΙΟΠ να 5Που]α Μιᾶνε ἴο ΒΊΡΡΙΥ ἂν τοὶ {πε Ῥγθυΐουβ 
οἰἴδιβθβ 1 σαηποῖ ΤΊ 561 566 {Π6 5]]5}ῃς6ϑὲ οδ]εοϊίοη ἴο {πε τηδηπβοσῖρέ 
το την : [ΟΥ, ἃ5 να Πᾶνα [ΓΘ] ΠΠΠ]Ὺ μι84 οοςαβίοη ἴο ποίϊσβ, ΟἿ δα Υ 
ΔΠ]ονν5. ἱπηρουίαηξ τη! Ποαίίοπ5 ἴῃ {πὸ ἔοστη οἵ {πΠ6 σοπάϊτοπαὶ Ρργορο- 
βοη. (ΟὈΟμρατα ἴοο {ΠΕ τιδα οὔ [Π6 ρῥγεβθηΐ [ου {πε ἔαΐαγα ἴῃ ἃ 27. 

σὺν τοῖς θεοῖς] (ἴ, 1. 1. 23. ΠΕ Ρἤταβα σὺν τούτοις (1.6. τοῖς ὅπλοις), 
ἴο νυ ϊο ἢ 1 Πᾶνα ἰάθη αχοθρίϊοη ἴῃ ἃ ποΐβ Οἡ 11. 1- 12, 15 γ] 46] Υ βερα- 
ταίβα ἤτοῖη {Π6 ρῬγεβοπὶ 56 οὐησ ἴο {π6 εηρ] ουτηθηΐ οὗ {π6 πεαῖεγ. 
ΤῸ ὑπάρχειν, 5686 ποία Οἢ 1. 1. 4. [ἢ {Π6 ῥγεβεηΐ ᾿πβίαποθ, δπα ἀσαΐῃ 1π 

5. 0 (οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πώποθ᾽ ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες), [Π6 
ΠΟΠΙΡΟΙΠα 15 Δἢ δ ΡΠαίῖς βαρϑεϊξαϊε του {πὸ βίτηρ]8 νεγ ἄρχειν. 

οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες] ὙΠῸ 5ϑηττηθηΐ 15 ἃ ἑανουσίίο οπ6 Ψ ΠΗ 
Χο πορμοη. (ΟἿ 1. 9, 11, ἔστε νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας 
ἀλεξόμενος. 

88. 24- οπά. 7 σσαῤἠθ᾽) 7165 γ6{1|7715 ἐο εογισεΐέ ἐΐς ΑἼγιρ, αγιαὶ ἐγ 
αν ἰαίε α ἐγεαΐν τς εογιεμαιξα ὧν τυλίελ ἐλε  εγϑίαγις αργεθ ἕο γαεῖἰῆ- 
ἑαΐέ {ἦε 2γοργεδς οΓ ἐλε (ὐγέεξο ἐλγοιοῖ ἐλεῖγ {677 2107}, ΠΩ ἐλε ἰαΐ 67, 672- 
ϑαρε ο71 ἐλεῖγ ῥαγέ ἐο ῥηεγελαςε αἱΐ ἐλὲ 2γουϊφῆογις ἔμεν γεχηῖγε, τε7είοος ἐδ 
γγη:.}αὐίέαγιίς 97 ατὶν ῥαγέϊεμίαν αϊεέγίεί σλοιία! αἰδείζηε ἐο αΠόογα ἐλθηι α- 
»α7,ζεί. 

8 25. εἰς...τὴν ὑστεραίαν» 366 ποίθ οἡ 1. 7. 1. 
διαπεπραγμένο:] “Πανίηρ οΡίαϊποα Πἰ5 σεαπεϑὲ ἤοπὶ {Π6 Κίησ ἴῃ 

ἃ Ῥευγΐβϑίοη ἐμαὶ ἢ τηϊσηξ βανα ἴπ6 σβεϊκθ᾽, 
ἄξιον) Ἐαϊναϊθηίὶ ἴὸ πρέπον. Τῃ Τιαἴϊη {Π6 δα]δοίϊνα ἐἴζρϑιίς, ὑνΉ 6 

1 15 διὩ ρου βα ἴῃ [Π15 56 η56, ἴα]ζεβ {Π6 βαπηθ σοπβίσιοίοη, 6. 5. ἴῃ ῬΙδαῖ. 
“ῬΟρει. 1. 2. 45, αἸργηι7,1 (1622 Κ6716772. 

26, ἀδόλως ἀπάξειν] 1 πος {πὸ Οτθεκβ παᾶ ἀδοϊαεά ἴο 5θέε]ε ἴῃ 
ΒαΡυ]οηΐα, 1 νου Πᾶνα Ῥθθη ἱπηροββίθὶς, ΜῪ Ἴαγ]οῦ ἘΠ] η]Κ5, ΤΟΥ {ΠῸ 
Ῥειβίαηβ ἴο παν ἀϊἰϑὶοάσεά {πεπὶ οὐνϊηρ ἴο {Π6 ὑγβα Κη 655 οἵ {ΠΕῚῚ 1πί ΕΓ, 



Ιν. 1, 2] ΜΝΟΖΕ 5. 26γ" 

απα {Π6 ποίννουκ οἵ ὁαπα]5 ὈῪ ὑν ἢ] ἢ {Π6 σου ΠΕΥΥ τγαβ ἱπίουβεοίεαᾷ. Ἡδπος 
18 Θαρεγηθϑβ οἵ {π6 Κίηῃσ πα 15 δανίβευβ ἴο οὔθὺ Δ ΠΥ ἴθυτηβ ΒΥ ψνΒΙο ἢ 
1ΠῸῪ τηϊρηΐ Ἔχρεαϊία {πὸ γοίγθαί : 811 τηθαβιιγθβ οὐ Ποϑ ΠΥ θείης ἀδἔεσγεα 
ἘΠῚ] {παν Παα Ρ]ασβα {Π6 Ἐπϑιην οἢ ἐπα {αγΊ ΠΥ 5'4ε οἵ [Πς6 Τίστίβ. 

8.27. πορεύεσθαι] “50 γοιγ νγαγ᾽, “σοπίϊητιιθ γουγ τηᾶτοῃ! 5. [Ιπ {δε 
ἘΠ ἀθανουγ ἴο πηαϊζα 1Π6 ἴθξῆβεβ οοϊηοῖϊάθ, Ομ ποίου δηὰ ΠΙηάοτί Πᾶνε 
εαϊίςα πορεύσεσθαι ἴῃ ἀεἤαποε οὗ 411 (Π6 μ585β. Βαΐ Κα ἀπποιβ ἀθίθπος οὗ 
1Π8 τεδαϊηρ πορεύεσθαι 15 ΘΠ ΙΓΕΙΥ 5αἰἸβίδοίουυ, 85 {Π6 ργβϑεπὶ 5. ποτὲ 
ἔογοῖ ]8 [πῃ {Π6 Γαΐτγα ἴθηβ8 ἴῃ οα565 οἵ βίγοησ αἰπυγπιδίίοη (οἴ. τν. 5. 15, 
ν. 2. 31), Δη4 5υρρεβίβ ΠΌΘΟΥ ΕΓ ἰῃδὲ (πεγα τημδὲ Ὀ6. πὸ ἀεἸαυ ἴῃ [ῃς 
ΠΟΙΏΤηΘΠοομθηΐ οἵ [Π6 Τ]ΔΓΟΉ. 

ἀσινῶ!}) ΑΑ Ρορίϊς νοχά, οἵ ἤεχιεπὶ ὁσοθγγοποα ἰθ ἩουποΥ απ 
ἈΘβου]α5, ἀπά ἔοαπα οποα ἴῃ Ρ]αίο (2ερ». ὅ7ο, Ὁ). ΟἸΠποσννῖβα 115. 58 
15 Ομ Θἢγ σοηπποα ἴο Ηετοάοίμϑ. 

ὠνουμένου:] ἘἸΩΡΠΑίϊο : “{παὲ γοὰ Ὁ} ΡΑΥ ΤῸ 411 {Π6 ῥῬγουϊβίοῃβ 
του τηΔῪ ἰακε᾽. 

8.29. συσκευασάμενος] 846 ποία ΟΠ 1. 3. 14- 

ἙΠΆΡΨΤΕΝ ΤΥ; 

81. Α« «ἀείαγ οΥ γιοῦ ἐλαγε ἐτυεγεέν ἄαγε, αἰμγῖγιρ τυλίελ αἰζεηηῤές αγὰ 
71α(16 ογ ἐλ αγέ οὗ ἐλέ Αἴ ἐο τυϊέλάγατυ ΑΙ γίαξις γγοηε ἀξ αἰερίαγιεε ἐο 
ἦε Ογεεᾷς. : 

πλείους ἢ εἴκοσιν͵] Τῆς Θπέϊγα ρουϊοά σοπβατηθά ἴῃ {Π656 ποσοιδίϊοη5 
15 εϑιϊτηαΐθα Ὀγ (]. ΟΠ βπευ αἵ αρουΐξ ἐννεπίγ- γε ἄαγβ. 1Τυυὴρ [15 
Ἰηΐευναὶ {Π6 Κίπρ Παά τοίπγηθα ἴο ΒαΡυ]Οη ἴο οαἸθρταΐα {Π6 ν]ἱοΐοτυ οὗ 
Ομπαχα. Το ΤΊΒΒαΡ ΕΠ 65, ἴῃ γτεσοσηϊίοη οὗ ἢΪ5 βεύνίοθβ, ἢ6 σανα ἢϊς 
ἀδισητεΥ ἴῃ πηαυτασα, ἀρροϊπίηρ Πἰτη ἴο [Π6 σοπηπηαπα οὗ [Π6 ῬΥΓονίηο 65 
ψΒΙΟὴ Παά Ῥεδεη ΠΕ] ὈγΥ Ογῖιβθ. [Ι͂ἢ γαίασῃ ἴου ἴΠ656 ἔανοιτθ ΤΊββα- 
ῬΠεΥπΕ5 (50 ΤΊ οάοσχιβ (6115 5) εηραρεα ἴο βεοιγτα ἐπ ἀεβίμποίίοη οὗ {Π6 
Οτεεκς (Π1οά. χιν. 26). 

ἀναγκαῖοι] 1. 6. τε]αίϊνεβ ὈΥ Ὀ]οοά 5 αἰ βι στ θη θα ΠΌΤ. σΟΠΠΕΧΙοἢ 5 
ΕΥ͂ πιαττίασα. 

δεξιὰς... ἔφερον})Ὼ  ὙὍὙΠ6 νοτά δεξιὰ 15 πιδεᾶ {Πτ|5 1 ΟνΥγοξ. 1ν. 2. 7 ἴο 
ἀεποίε {πΠ6 ΡΙεάσε οὐ ῥῬτογηΐβα οἵ νυ ῃ] ἢ 1 νγαβ {Π6 βυτηθο]. ὍΠηα ᾿πῆηϊ- 
εἶνε οἴαθβα νυν ῃϊο ἢ [Ό]]ονν5 (μὴ μνησικακήσειν βασιλέα κ.τ.λ.) 15. ΕΧρΡΙΑΠα- 
ΤΟΥ οὗ {Π6 1πηΡ]16 4 ῬΥΟΙΉΪΒ56, 85 ἴῃ 11. 5. 3, οἷδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενη- 
μένους καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους. 

δξ. 2-«. 762 στεςῇεῖοι ο7) ἐΐλε Ογεφξς δεῖ, αγοτσφαῖ ἦν ἐδε56 τπεροζία- 
ἔΐογις, α φγοΐεεέ ἐς ἑαϊαὶ ὀεζογε Οεαγελμς αραϊγι5έ τεγεγεσεεσσα7,.}, αδἰαγ. 

οἱ περὶ ᾿Αριαῖον Οπε σοοά Μϑ8 ρῖνεβ οἱ παρὰ ᾿Αριαῖον, ἴοΥ ΜΨΏΪΟΝ 
566 {Π6 ᾿πίγοάυοίίοη ἀπ ἃ ποίβ οἡ παρὰ τὴν ὁδὸν (1. 2. 13). 

οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσιόντες] ἘῸΓ (Π15 σιἋἀἤξη σἤᾶησε οὗ 5αῦ]εοί 
(ἤρεσκον τείεττϊηρσ ἴο οἱ περὶ ᾿Αριαῖον ἀπ! προσιόντες ἴο οἱ πολλοί) Καὶ ἱπποΥ 
ΠΟΙΡΑΙΕ5 ἃ βθηΐθποθ ἴῃ 1. 4. 5, ὕὕΠΕΥα {Π6 {γαηβι [005 ἀΥῸ 511] τποῖα τα- 
ΤΑΔΊ ΚΑ Ό]6, ἀποβιβάσειεν τείεττίηρσ ἰο Κῦρος, βιασάμενοι ἰο οἱ ὁπλῖται, ἀπὰ 
φυλάττοιεν ἴο οἱ πολέμιοι. 

ἔλεγον] Οβεσνε ἴπ ἰγαῃϑίδίίησ [πε ἔοσοα οὗ {π6 ἱπηροσγίδθοί : " ἀδίβι!οα 
{ΠΕῚΓ [εαῦβ᾽, “τηδας [ουμηΔ] ρτοίαβί᾽, 
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ὃ. 2. στρατεύει")] Οπε οὗ {π6 Ῥεβὲ μ85 ρῖνες μὴ στρατεύειν, ἀπὰ 
της ποραΐϊνα 15 τοίαϊηθα ὈΥ Μδοιηῖοθδαὶ, γμῸ σοπηραγαβ Ελιγ, 72λ. {γι 
7 απ. 1301, φόβος δ᾽ ἣν ὥστε μὴ τέγξαι πόδα, ννῈ]Οἢ 15 ποῖ Πονγευε  δῃ 
ἐχαοῖ Ῥδῖᾷ}16]. ΕἸΓΠΕΥ σοπβίγποίοη 15 Δα γη]551016, θαΐ (ῃς Ἰαςίευ 15. ππ- 
Πα ΘΒ ΟΠ ΌΪΥ ἰΠ6 ΤΊΟΥΘ πι5118] δ Πα 4150 ἴΠ6 τότε εἰεσαπέ ἰάϊομη. 8668 
ποίβ οἡ τοῦ στρατεῦσαι (αἰ. τοῦ μὴ στρατεῦσαι) ἴπι 111. 1. 18. 

ὑπάγεται) Κῆε πᾶνε δἰγτεδαν ποίϊοεα {πΠ6 ἴογος οὗ {πὶ5 πη 4]6 ἴῃ 
ΘΟΠΠΟΧΙΟΙ ὙΠ] 11. 1. 18, 

ἐπὴν) ὙΠε Μ585 δῖα δἰπιοβί ὉΠδΠΪΠΊΟΙ5 ἴῃ ἕανοι οὗ ἴῃ6 ἔογιη ἐπὴν 
(ἴῃ ΡΙαςθ οἵ ἐπὰν) θοΐἢ πετα δηᾷ ἀραΐϊη ἴῃ ὐγχοῤ. 1Π1..2. 1. [15 Βον- 
ΕνΘΥ σοηεμηηθα ὈΥ ΕἸΙΠΒΙΕΥ ἃ5. ὉΠΟΙΆββιοαὶ ἴῃ ἢΪ5 ποία ἴο ϑορῇ. Ὁ. 
Οὐοί, τη56. 

ἁλισθῇῃ}] Ταϊκε {πῸ δἀ]θοῖϊνε ἀσινὴς ἴῃ 11. 3. 27, ἴῃ6 ΡῬγεβθηΐ γε ἰ5 
[ουπα οΠϊ ἢν ἴῃ Ἡ εγοάοίιμβ ἀπ {Π6 ροείβ. 

8. 4. ἀποσκάπτει... ἀποτειχείζει)]͵ ὙἼΤΠ6 Ργαροϑβιτῖοη ΠΠςΈγα ἢν ἀδποΐθα 
αι ῬΑγγΙοΥ οἵ ἐχείμοίογ, Ὀπΐ, ΜνΉ116 [Π6 ἘΠΡΊΙ5Ε 14 οτη 15 ἴο νν8}} Δ ΔΥΠῚΥ͂ 
ἐγ 1.6. Υ {πεπλβεῖνεβ, {πῸὸὶ Οτεεὶς απ 1 δὴ 15 ἴο νν8}} {πεῖὴ οὔ 1.6. 
ἀρατὲ ἤτοπὶ οἴἤθῖβ, δῃα ππ5 ἀποτειχείζειν, ἀποτείχισμα, ἐχεῖζεγε ἀθὰ 
1η6 ΠΠ|κ αὔθ οἴϊβῃ τιι564 οὗ ἃ ὈδυσΊθυ ΟΠ ᾿πηρΘ 65 Οὐ Ἔυ θη ΠΟ] οβαβ. 

ἢ] ὙὍῇε ἴουν Ἰοδάϊησ Μ85 ρῖνβ εἴη, ὑνῃ ἢ 15 τείαϊηθα Ὀν Μδο- 
τ Ϊ ἢ 6] δηα οἴπθιβ ἃ5. ἜἼχργεβδίησ {Π6 σϑιηοίθπαβϑα οἵ [ἴῃ σοη ]ηρΈΠοΟΥ- 
Οπ [Π6 οοπίγατυ, {πῸὸὶ ργο θα ὈΠΠΠν οἵ {ΠῸ δνεπΐ [ουπη5 {ΠῈ νετῪ σὶϑί οὗ 1ῃ68 
αὐσιπηθηΐ; δΔ44] το Ποῖ, [Π6 ορίατνα νου] ΡῈ ἀἸβίϊποῦν ππρτγαγηπηδίϊ- 
οα] ἴῃ [Π15 σοππθχίοη. ὅ6ε ποίβ οἡ ἢ (4]. εἴη) 1π 111. 2. 36. ΚΌΛΠΟΥ ἰς5 
τΠδγείογα, 1 {Ππτηκ, ἴο θ6 [Ο]]οννεα ἴῃ τοσασγάϊησ εἴη ἃ5 " σουτιρίθ Δ βἰπα 
ἀμσθῖο εχ σοποῦγϑα νοοα ὉΠ] οσατη ἢ οἵ ἡ ογίδιη. 

τοσοίδε ὄντες] “Ὡογιῖν 50 Τηδηγ᾽, 1.6. 580 θυ. Ὅῇῆξ βατὴβ δι σα ΕΥ̓ 
αἰϊοης [Π6 τἰιςὲ οὗ ζαγάμές ἴῃ 1 ἴῃ (6. σ. ἴῃ (ἴς. σα 2 γι. 1. 7. 8), απὰ 
Οἵἴδου ννοσᾷβ οἵ [ῃ6 βαῃη6 ἈΤΆ]ΥῪ ἴῃ ατεακ. (Οἵ. θορῆ. “Ἵγέϊρ. 726, 

οἱ τηλικοίδε καὶ διδαξόμεσθα δὴ 
φρονεῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν; 

ΚΑΤ ᾿6 δ ομῦ ἄϑὲ ἴο Ἰθαῦη γαῖ σΟΠΊΠΊΟΏ 5686 Τ]ΘΔΠ5 ἴτῸΠῚ ΟΠ6 50 
γουηρ ἴῃ Ὑθ δ δ᾽ 

ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ, Απ Ἐδδίοτη Βυρεύθο]α. 
88 5-7. Ομαγελμς κοιγεδεὶς 7:0]ἐγαΐίογε ον ἀεεορεγιὲ οΓ ἐλεὲ εἰὐγέειζζες 

τολϊεολ ὀερεί ἐλεῖγ ῥαίλ. 
καὶ ταῦτα πάντα] “Ὑ81]] {Π|5 ἀηα πηογε᾽, [η6 καὶ Ῥεϊησ δα θα ἔου ἴπῸ 

Ῥαγροβα οἵ βυρσσοβιίηρ {Πα Π6 Ροϊηΐθ οὴ ΠΟ Ν {Π6Ὺ ἰαῪ σα οἢ βίτεββ σερτα- 
56ηῖ Βαΐ ἃ 5118}} ρογίϊοη οἵ 5 οὐνὴ δηχίθιϊεβ. ι 

ἐν πολέμῳ] “ οἡ ἃ νν»ατ-[οοἰϊησ᾽, “ἴῃ {Π6 ΟΠδυδοῖευ οὗ Ορθὴ δποηηϊθβ᾽. 
ὙΠῸ Μ85 (ἢ 116 Ἐχοθρίϊοῃ οἱ ἔοισ, ἀπηοηρ ΝΟ ἀγα ἴπγεα οὗ ρτε- 
δπλϊπθηΐ ννεῖρη). σῖνε ἐπὶ Το ἐν, ὙΠ ἢ 15 ἀοοερίςα Ὀγ ΜδοιοΠδε], Μτ 
Ταυ]οΥ δπα βξοπῖθ οἵ {Π6 οἴπεὺ δἀϊίουβ. 1 αμδβίϊοη, ποννονοσ, ᾿ν Ποῖ Που, 
ἴπ βρὶΐθ οὗ δΔὴΥ τηδηπιβουὶρί δας Πουν, ἐπὶ ἢ {(Π6 ἀαίϊνε σου] εχ- 
ΡΓ655 (6 εἴγελεγιδίαγισες 14716167. τυλίεᾷ ἀτὶ δοίϊοη. ἴακαβ ρίαθθ. 1ῃ {πῈ 
Ῥἤγαβθβ ] νΒΊ ἢ Μδοτηΐομδθὶ σοιηραγαβ ᾿ξ (6.5. ἐπὶ γάμῳ ἴῃ 8 8, ἐπὶ 
ἀγαθῷ ἴῃ ν. 8. 18) [Π6 Ργαροβίτἰοη οἰθαυ]ν ἀδποίεβ {Ππ6 2)μ)εφαἸαΐε οὐγέεέ, 
ἃ 56η88 ψῈἜΪΟΝ 15 θεσαν οὐἱ οἵ Κεερίηρ ἢ [Π6 ῥγεβεηΐξ οοῃίοχί. 

ὅθεν] δε πυϑί ΒΌΡΡΙΥ χώραν ΟΥ̓ 50ΠῚ8 σἜΠΘΓ͵ΑΙ νγοσα, 



3--10] ΔΌΤΕ. Ἵν 
ταῦτα ποιούντων] ταῦτ᾽ ἄν ποιούντων ΝΥ ΤΑΥΪοΟΥ ἀπα οἰδεῖ, αἵτε 

τῆς βιισρεβίίοη οὗ Κύμπει, ψηὸ ἀοεβ ποῖ πονενεσ σῖνα πε ρατίϊο]α ἃ 
Ῥίαςα ἴῃ Πὶβ οὐγῃ ἰαχί. 1{1{ 15 ἴο θῈ δατη: τε αἱ 411, 1 5Βῃου]α θῈ ἱπο]ηθά, 
Ὀοίη οα 16 βοοῦξ οὗ δυδιηπηαῦ δηΐ τῆγίῃπι, ἴο ἰηίγοάμπος 1 Ὀεΐοτε {Π6 
ψοταά ᾿Αριαῖος γαῖπου ἴπαπ θεΐοτε ποιούντων, οἡ ἴΠ6 βυρροβίξοη {παΐ 1ἰ 
Πα5 θεεῃ πιοῦσα ἴῃ ἴΠ6 1π|114] Ἰδίίεσς οὗ [Π6 ῬΥΟΡΕΥ ἤδῖηθ. ἀφεστήξει, 
ὙΠΙΟῊ 15 {Π6 σοτγοοίίοη δαορίεα ὈΥ {ΠῈ6 πηδ] αν οὗ ἰῃς βἀϊΐουβ, 15. 46- 
πουποεξα ὈΥ ΚὐπΠΕΓ 85 8Δη εὐϊάδηΐ δἰζειηρί ἴο πηδκα {πε πιοοά δηά ἴβηβα 
ΠοΥγεβροπα ψΙ [Πο56 οὗ {Π6 βυγγοιηάϊηρσ νευῦ5. ὙΤὴῃδ επ]ρ]ουμηεπί οὗ 
1με6 ορίαιϊνα πους ἂν ἴο ΕΧΡΥΕ55 8 στεῃλοίβ σοΠ ΕἸ ΠΡΈΠΟΥ 15. ΘΧΙΓΕΙΏΘΙΥ 
ΤΆΤΕ ἴῃ {Π6 Ρῦοβα ὙΥΕΥ5 ΘΈΠΕΥΆΠ]Υ, ΠΟΥ͂ 15 ἴΠΕῚῈ ΔΩΥ ξί8 Ὀ]Π5ῃς6α ἰηβίαποα 
οὗ 115 ὁσουστεηοα ἴῃ ΧΈΠΟΡΠΟη. 

λελείψεται)] ΟὔΞεσνε {ΠῸ ἴθηβα: “Μ3ἷἅδ 5}4]}} Ππᾶ ἰῃδὲ νγαὲὰ ἤανε πὸ 
{Ἰεπὰ Ἰοἴτ,, ὙΠ οἱ πρόσθεν ὄντες ν76 τηυδὲ ΒΙΡΡΙΥ φίλοι οαΐ οἵ φίλος 
ἴῃ ἴῃς Ρτγενίοιβ οἰαθβθ. Ὅὴδ σείβθσεποβ 15 οἵ σουγβα ἴο Αὐίαθυβ ἀπα {Π6 
Ρατίυ ψῆο ψου]ά Βα ΠΚεὶγ ἴο {Ὁ]]οὺν Πΐτη. 

δ 6. ποταμὸς] Ἐπτηρἢαίϊς ὈΥ ρΡοβι(ϊοη, {πκὸ βασιλέα ἴῃ [ῃς [Ὁ]]ονν- 
ἴησ' 5βεοίΐοη. (ΟΠΊΡαΓα ὈΥ͂ ΨΥ οὗἉ 1ΠΠπ5ἰγαίίοη ἃ ράββασα ἴῃ 1. 9. 350, φί- 
λους γε μὴν ὅσους ποιήσαιτο.. ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσ- 
θαι θεραπεύειν. 

δ᾽ οὖν ΟἿ 1. 2. 12 4Δηα ποίθ. ΑἹ] {Π6 ομϊεῦ μ85 οῖνε οἴδαμεν ἴῸΓ 
ἴσμεν ἴῃ {1Π6. Ργεβεηΐ ραββᾶσθ, δη4 {ΠεῖγῈ ἰ5 {Π6 βαπ16 ἀρτεοηςηΐ πὶ [ΔΎ ΟῸΓ 
οὗ 1Π6 ΤΑΥΘΥ ἔουτη οἶδας ἴῃ ν΄. 6. 6. 

οἱ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι] “ΠΏ οΥΘα5, οἡ {πε ρατί οὗ [Πς ἘΠ ΠΥ, 
σάν τ ἴοιτη {Π6 ἰαγσεβί δπα πιοϑίῖ βευνιοθα Ὁ ]8 ροσχίίοη οὗ {ΠΕεῚΓ ἰγσοορϑ᾽. 
Ιπ ἃ ἀβοϊδτηδίοσυ 5Ρρεεοῦ {Πκ {πὸ ῥργεϑεηΐ ἴΠπΠ6 φαδβίϊοη ὑνΠῖοἢ [Ο]]ονν5 
(ὥστε νικῶντες μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν ;) [ΟΥΠῚ5 Δη εἴεοίϊνε σα ρϑεϊταΐς 
ἴογ οὐδένα ἂν ἀποκτείναιμεν. 

8 γ. τὰ σύμμαχα] ὍΤΠδ πειίευ ἰ5 υϑεή, 45 ΜῈ Ταυΐοῦ ροϊηΐβ ουξ, 
ἴο ᾿ἱποῖαἀα6 {ῃ6 παΐαγαὶ οὈϑβίαοϊαβ ἴο {πεὶγ σείγεαί. ΕῸΣ {Π6 αἰβιϊηοίίοη 
Ῥεΐνεεη εἴπερ ἀπά εἴγε, 5ε6 ποΐε οἡ [ῃςξ [ΟΥΠΊῈΥΓ νγοσά ἴῃ ιν. 6. τό. 

838 8--ἰἰ. Ομ ἐλε γείμγγε οΥ 71 :σαῤῥσγγες ἐλε Κιείγεαΐξ 18 φ07)17167:δαῖ, 
ἐλε Ογεεξς αγιαὶ εγείαγις γείαϊη7ισ ἐλεῖγ σεῤαγαΐς εαηιξς. “4γίαξις ἀ550- 
εἴαίες ἀίρεσοὶ τοῖὰ 7 Ἰσεαῤῥῤγηες, “1 τιμίας ηιἼδέγμδέ αγια] αγιῖηηιοοῖέν 
γίδες δείευεεγε {δε Ογέεξε αγιαὶ ἐλεῖγ αἰζζες. 

᾿Ορόντα!] Ηδε 15 Δρρδίξητν ἰάδπεῖσαὶ ψνΠ [Ππ6 βαΐταρ οὗ Αὐτηθηΐα 
ταίευτεα ἴο ἴπ 111. 5. 17, δἀηά ΨΚ, 3.4. Ασοογάϊησ ἰο Ρ]αΐαγοῃ, {Π6 
ἀδυρῃϊεν οὗ Αὐΐδχευχεβ, ὙΠῸ 15 τηεπίϊοπεά 45 ἴῃ6 ννἱΐα οἵ Οτοηΐαβ μοί 
Βεῖα δηὰ δρδίῃ ἴῃ 111. 4. 13, ὅγὰ5 οδ]Ἱ]δᾶὰ ἈΠΟάοριΠδ. 

ἐπὶ γάμῳ] “αἱ τερὶΞ Π]ἴαπὶ ἴῃ τηαι τηοπῖο μαρεγεί᾽ (ΚΌΝΒΠπετ), [πα 
τηδιτίασε Πανίπηρ' ῬΕῈΠ Ῥγαυ  Ου5]Υ σα] ταίβα δἱ Βαρυ]οη. 1 πᾶνε αυοίεά 
186 τεπάεχίησ οἵ ΚύΝΠεΥ, 85 1ζ Ἔχδοί]γ 1] υβίγαίεβ {Π6 ἴογοθ οἵ {π6ὸ ρσερο- 
οἰοη ἴο ΒΊΟῊ 1 Πᾶνε οα]]εα αἰϊεηίϊοη ἴῃ ὃ 5. ὙΠΕῈ πι86 οὗ [Π6 5] ΠσΊ ΑΓ 
(γάμος) ἴῃ ρῥίαςε οὗ {π6 Ρ]υ ΓΑ] 5 ΠΟΙ ΘΠΕΠῪ 5ῃηδννβ {Ππαΐ [Π6 τεΐεσεηοα 15 ποΐ 
ἴο [6 δοίιδ] τπηαυτίασα οὗ Οτοηΐαβ δηὰᾷ ἈΠποάοριηθ Ὀπΐ ἴο {Π 6] βιβε- 
απεπΐ το] δίοΠ5 85 τηᾶῃ δηα να. 

ξ το, ὑφορῶντες] “νἱενηρ Π6 πὶ ββρίοϊοιϑὶ γ᾽, “ Κεερίηρ α νγαίοῃ- 
ΠῚ] εγα ἀροη μετα. ὙΠε νεῖ ὑφορᾶν 15 {πε εαυΐϊνα]εηΐ ἴῃ ἤριτγαῖϊνα 
Ἰδῆσυασε οὗ ὑποβλέπειν ὙὙΪΟΙ 15 ΟὨ]Ὺ δ ρ]ουβά ἴῃ [Π6 ὈΓΪΠΊΔΙΥ 56 η56. 

αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν] “Δ]οπα ὈΥ {Ππειηβαὶνεϑθ᾽. 
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8 11. ξυλιζώόμενοι)χ͵ ὙΠῈ νεῖ ξυλίζεσθαι σοττεβροπᾶς ἰο {π6 1 δέῃ 
Ζρηιαγ. 

χόρτον] “βιαββϑ᾽, “ρίξε ἰοάεγ᾽, [Ι͂π σαϑες ὑΠΕΥα ΠΑΥῪ 15 τηθδηΐ, 
ΧΕΠΟΡΙ οα πι5μ8}}ν δα 45 ἃ ἀἰβεϊηρ  5Π1ησ ἐρὶ ἐπεὶ (6.5. κοῦφος ἴῃ 1. 5. 10, 
ΔΠ4 ξη ὃς ἴῃ ν. 2. 6). 

8 12. 7ὸν αγγίυε αὐ {4 “ο-εαἰίραί τυαῖΐ οΥ7 ἤ7εαϊα. ΠΣ ,ογὴξ απα 
σίγμείτγε ἀἰεδεγιεα. 

τρεῖς σταθμοὺς] ἘΘοϊκοηηνσ, ἴῃ 41] ργο θα Ὀ}Πγ, ᾿τοπὶ {Π6 σοτητηθησο- 
τηδηΐ οἵ {πε Κείγϑαϊ υυνῖτῆ ΤΊΒΒα ΡΠ ΘΥΠ 65. 

τὸ Μηδείας καλούμενον τεῖχο:] ὅ66 ποίξ Οἢ 1. 7. 15. ΤΠ6 411] νγὰξ 
δοΐπδ!]Υ ἴῃ δαῤνγίογηα: Ἠεῆος {Π6 δἀα!τοη οὗ ἴΠπ6 ρασίοῖρ]ε καλούμενον. 
1 15 βυρρσεβίβα {πΠαΐ [Π6 πᾶτὴηβ τηὰνὺ μανα Ὀδοη ἀογνοα ἤοτη Μεάβδα, ἔπ6 
ὙΠ οὗ {Πς6 Ιαϑί οἵ {πε Μίεαϊδῃ Κίηρβ, οὐ εἶδα Ποτη {π6 ἰαδοΐ {παῖ 1 νναϑ 
Ἰηἰο πη 464 ἴο δοὶ δ5 ἃ ὈΔΥΤΙΕΥ ἀραϊηβδὲ ἴΠ6 ἰηγοαάς οἵ (ῆς Μεϑάεβ. ὍΤῃῈ 
Ἰαϊίου 5 ἴῃ 411 ρυοραθ}]ν {ΠπΠ6 οοτταοῖ Πυροίῃ6βῖβ, δ πα {ῃ νγ8}} 1561} 15 
{Πουρῃς ἴο πᾶνε θβεη σοπδίχιοίεα ἴῃ {ΠῈ Ρευϊοα οἵ ὥπθεη ΝΊοοτ5 (αροαζ 
Β.6. 5060). 

παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ] “(πεν δἀναποεά δοηρ [δ ἵππου 5146 οὗ 1{᾿, 1.6. 
ΟΠ {πε 5146 πεαγεβδί ἴο Βαῦγίοπθ. ΕῸΥ [ασίμευ ἀεία!] σοηβα {π6 ΑΡ- 
Ῥεπαϊχ. 

ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις] “Ἰαϊά ἴῃ ὈϊΓατηο η΄. ΤῊΕ [απηοιιβ τν4}] οὗ Βαθυ]οπ 
τνὰθ ΜΠ οἵ {Π6 ϑϑιηθ τηδίευια]β (Η εγοά. 1. 170), ἃ ἰαοξ ὑνηϊο ἢ Πα5 
ἸπΔπορα 51. Ἡ. ἸἈαν]ηβοη ἴο ἀὐσιιθ βοπιθν μα ἹΠοοΠΟΙ] Π5Ίν ΕΙΥ ὑπαὶ ἐΠ6 
Μεαϊαη νγα}} τηαν ᾿ἴσε] πᾶνε Ῥεαη ΟΠ]Υ ἃ ρατί οἵ {Π6 βϑ1ὴε Ἔποϊοβαγα. 
Ασςροοτάϊηρ ἰο Ἡετοαοίμ5, ὈΙΓὰτηθ νγαὰ5. ΘΟ] βοίεα εἰ[ΠεῚ ΠΌΤ ἡν»6}}]ς5 (Ὑ1. 
110), ΟΥ ΠΌΤ {Π6 βυγίαοα οἵ οδτγίαϊη Υἱνεῦβ, ΠΟΙΆ ΌΙΥ (Π6 75, ἴῃ [Π6 
᾿τηχηδαϊαίθ πεῖ σου σΠΟΟα οἵ Βαθυ]οη. 

ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ] ϑυρσεοβίίοηβ αἋ5 ἴο {πΠ6Ὸ σδιιβα οὗ {Π15 
ΤἸβοοποαρίϊοι Ὑ}1}} 06 Του ἴῃ 16 Αρρεμαϊχ. 

88. 13,14- 700 εαγιαῖς γγοῦι {16 710 715 α76 εγοσσδαῖ, α7767, τυλίεζ ἐλε 
ἐχΖε(Ἰέϊογι αὐ γίθες αὖ διέέαζε, α ἐαγϑε «πὰ Ζοῤηκιίοτις ἐοτὺι γ1οἐ 7α7' 7γογε {δ 
γίνου. 711ε Ογεοῖς αγαὶ ἐλε δαγϑαγίαϑις ἐγισαηι ογι οῤῥοσίίε σἱαάές οὗ ἐλὲ 
276 4771. 

διώρυχας δύο] Τὶ 15 τεροτγίεα διποὴσ ἴπΠ6 Ατὐὰρβ ἰπαξ ἔγασες οὗ ἔνγο 
ΟΔΠ815, ὙγΠΪΟΠ ἃγ6 ῬΟΞΒΙ ον Ἰἀεη 104] ΨῚΠ Ππο5ε ππεπεϊοηβα ἴῃ τῆς ἰδχί, 
ΔΥΘ 5111 ἰο θὲ ἰοππᾶ ἴῃ {Π6 πεῖσῃθουσμοοά. Οπε οὗ ἴπεβε ἰδξανεβ {Π6 
7 υγὶς αἱ 7 αφαϊαΐ, ΤΕΥ ὙΠ Ετα Ἴπε Ζήί ΖΊργῖς ααϊ5 [6 πηδῖη ΤἸΝΘΥ: 
1ΠῈ οἵπεν τνᾶς ΔΡΡΆΓΘΠΕΥ ΟἾΪΥ ἃ ὈσάΠΟἢ οὔ [Π6 ΨΣ Ζ1ργ1ς. 

ἐζευγμένην] [π {Π6 σοΥτεβροπαϊησ Ραββασα οὗ 1. 2. 5, {πΠ6 σοϊηροιπᾶ 
ἐπεζευγμένη 15 ἴῃ6 γι, ἀπΠ4 (ογ {ΠῸ γθβαάβοηβ σίνϑη ἴῃ {Π6 ποίε) [Π6 τποῦδ 
πι ΠΡ 10]6, τεδάϊησ. Ἡδτθ, Ὁ. ἃ ὈΟ]άθυ ἤσττγα, [Π6 5: ρΡ]6 γε ᾿ς πϑεᾷ 
ἴῃ αἴγθοῖ γείεσεμοα ἴο ἴΠ6 σαπα]: ἃ σοηβίγποιοη ἴο νΗΪοἢ [6 Τα 
20716771 7271... 76 ΒΟΔΤΟΟΙΥ͂ ΔΠοΥα5. ἃ ῬᾶγΆ]1ε]. 

ἐπὶ τὰς “πμελέναΞ] ἔονΕΥ (Π6 ἢε]45 οὗ ῥῬαηϊο᾽: δῃ δἼοσιιξαῖϊνε οὗ εχ- 
[οηβίοη. (ἵ. παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήνησαν ἴῃ {πε (ΟἸ]οννηρσ 5θοίϊοη. 

ἣ ὄνομα Σιττάκη] Αἰπδονγουίῃ ἰἀδηεῆος «δγζίαξε αὐ [Π6 τποάεσγη 
“4ζόαγα, α ἰανουτῖίε τεϑίάθπος οὗ {ΠῸ Ἀ ΠαΠς, βιξααϊεα οἡ ἴῃ δα Α1]ελα, 
ΟἿ οὗ [πΠ6 Ἥαπα]ς νΊοἢ σγετα ἄγαν ΠΌτη ἴῃς ΤΊρτὶβ ἰο ἤονν Ῥδοῖς ἱπίο 
ἴηε βαπηε τῖνεσ. (Ο]. (ἢ ΘΞΠΘΥ͂ δυτῖνοϑβ αἵ ἃ ἀϊ ἤδγεπί οοπο]βίοη. Αἀορεηρσ 
1ῃς6 ΤΠδοΥῪ {μαΐ (Π6 οἱὰ Ῥεά οὗ [Π6 τῖνεσ ΤΊρυ β- - πον Κη δ5 ιδλαΐ 
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“ϊἸλα---τορυεβθηίβ [Π6 ΤΊσυὶβ οὐ Χοποόρποη, “1 5που]α ρΊασα Θ!είαϊκο (Π6 
58 05) ἀθουί ἴδῃ ΠΊ1]65 πουτμ-νγοδὶ οὗ Βαρ)αδα πϑραὺ δλογίαΐ εἰ δεϊαλα) 
ΤῊ Ἰατίου νίενν, ὑνΠ]οἢ 15 ἀσοορίθα ὈΥ {Π6 τηδ]ουϊν οὗ {Π6 σοπηπηθηΐαίουδ, 
ἤχεβ {ΠῈ Ροβίτἰοπ οἵ Οδὶς αἵ ἃ ροϊηΐξ ἃ {π1|Ὶ αθονε λιαΐγε αὐ οἱοβα ἴο {16 
Πεαὰ οἵ {η8 λιαλγ αἱ Αήδας, α {τἱδαΐαγυ οἵ ἴῃς Διαλγατυατι, νυ ἢ ὈΥ {Π6 
βᾶτη6 σα]! οι σοτγθβροπβ ἴο (ῃΠ6 Φάγσρετς οἵ Χϑπορηοη. Τὴδ δ]ίοι- 
παῖϊνα [ΠθοΥῪ αἀναπορθα ὈΥ Αἰπβινουίῃ Ἰἀθη 165 {πε τῖνεῦ άγσεις ἢ 
1Π6 πιοάδθτῃ “12 αΐηι, ἀπ ΡΙασα5 δὲς πθαῦ [Π8 ροϊηΐ ψνῃετα 1 τηθοίβ (Π68 
τηδὶη βίγθατη. 

ὃ 14. δασέος παντοίων δένδρων] Τῆς σϑηϊῖνο 15. Το] Υ͵τα Ὁ]6. αἰτευ 
δασέος, ἴῃ Ῥὶαςε οἵ [Π6 ἀδίϊνε Ἱἢ νμῖοἢ [Π6 δα]δβοίἑνα 15. π5Ὲ ΠΥ σ0Π- 
βίσιοίε. ῬγοῦδΌΪν, α5 Κ ΠΠΟΥ βυρσαβίβ, [Π6 σθηϊῖνα 15 ΔοσοΙημηοαδίοα ἴο 
16 Ξεοοηάαγυ βεηβα οἵ {Π6 δά]δβοίϊνθ, νυ] ο ἢ. 15 κῃ ἴο {Παΐ οἵ μεστός, εἴο. 
ΑἹ δὴν ταῖε νν σδῇ ΒοδτοΙΎ ἴαϊκα δένδρον ἃ5 8π ᾿Ἰπἀθρεπάθηξ σϑηϊίνα οὗ 
4ααΠν, τυ οἢ 15 {Π6 αἰϊοσηαίϊνα δάορίεα Ὀγ ΚΚαϊίσου. 

διαβεβηκότες] Με τημβδὲ ΒΌΡΡΙΥ ἐσκήνησαν: “ΟΥΟΒΘΘα [Π6 5ίγδατη 
(Ὀείοτε ἀοϊηρ 5ο)᾽. 

88 15--22. 772 2 γσίαγις γιαζο (72 τεγισηςσσς μ αἰξοηηῤῥέ ἐο αἰαγγι ἐδδ 
Ογεοζς ὧν ἠγιήϊηιαίϊγι ἐλαΐ ἐλον ἐγείεγιαἱ ἐο εἰεδέγον {δε ὀγϊάσε. 

πρὸ τῶν ὅπλων} Γῇ. εἰς τὰ ὅπλα (11..2. 20), ἀπα ἴὴε ποίβ οῃ ἐπὶ τὰ 
ὅπλα (11. 1. 3). 

καὶ ταῦτα] Ἐπαϊναϊοηξ ἰο ἠαχηφ ἴῃ Τιαίη. ΤῈ {π6 οὔ]εοὶ οὗ {πε 
τηϊβϑίοη Πα θθθη δῃ Ποηδϑί οὔθ, Μίεποῃ, ἂ5 (Π6 σιιθβί- ἔτ] Θηα οἵ Αὐΐδθιβ, 
γγοι]α 1ῃ 411} ργοθα 1} 1ν Πᾶνα τεοοϊνϑα {Π6 ἢγϑί 1π|ϊπγαῖϊοι οὗ {Π6 ἄδησευ. 
Τὰ 15 βι γον ποτα παΐαγα] ἴο πη] ογβίαπηα [Π6 ραββθασα {πτ5 ἰπαπ ἰο Ππα ἴῃ 
ἴξ ἃ βιισσοϑίίοῃ {παὶ ΜΘ ΠΟΠ νγὰ5 βιιβρεοίθα οἵ θεὶηρ δῃ Δοσοιηρ]1ο6 ἴῃ {Π6 
ΒΟΠΘΙη6. 

8 16. ἔπεμψε] ἘῸΓ {Πδ 5 πρι]αΥ νυ, νν ΠΙοἢ 15. ἀοσουημηοάαϊίοα ἴο 
Αὐΐδδιιβ ἂς ἴῃ τῆοτα πη ρουίαηξ Ρούβοπασθ, 566 ποίβ Οἢ 1. 10. 1, βασιλεὺς 
δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ ἹΚυρεῖον στρατόπεδον. ΑΠἸΟΙΠΕΥ 
Ῥαΐ 1655 ἀδοϊάεα ὄχαιηρ]α οσοιῖβ ἴῃ ν. 9. τύ, ἀπήγγελλε δέ, ὅτι ἐπαινοίη 
αὐτοὺς καὶ ᾿Αναξίβιος ὁ ναύαρχος καὶ οἱ ἄλλοι. 

8 17. παρὰ τὴν γέφυραν] ὍΤΠα ᾿ΠΓΟΤΙΟΥ Μ85 σῖνε ἐπὶ τὴν γέφυραν, 
Ῥαξ τῆς τεαάϊηρ οἵ {με ἰοχί 15 τοίαϊπθα ὈΥ [ΚΠ ποῦ πᾶ ΝΟ ΟΠ γθομΐῖ, {Π6 
[ουτηοΥ οἵ Ποπ δα 5 {Ππαΐ Πα ποννβ οἵ πὸ οἴπευ ἰηβίαποθ ἴῃ Ατο ῥσοβα 
ἷπ ψΠΐοη παρὰ 15 πϑεα ἴῃ (Π6 58 Π16 σοῃπθχίοη. [{ ΤΠΔΥ ΠοΟνανΟΥ ὈῈ 

, ἔγβαϊθα δ5 δῇ δοσιβαῖϊνε οἵ Ἔχίεηβίοη (“ἴο 11πὸ {Π6 "γα ρσα᾽): οἴμουννῖβα 1 
15. ΡΥ ΌΙΥ, α5 Μδομ ἢ 6] βυσσεβίβ, ἃ βασνῖναὶ οἵ ἴΠ6 ΗΠΊοΥυο πβασα 
(ἴσην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν). 

8 το. οὐκ ἀκόλουθα] “ἰποοηβίΞίοηϊ᾽, “ουΐ οὗ Κεδριησ᾽. 
ὅποι---σωθῶμεν)͵, Μδογλοῆδεὶ ἰ5 οπα οὗ {πΠ6 ἔδνν βἀϊίους ννῆο δάορέ 

ὅπου ἴοΥ ὅποι οη {π6 βἰγθηρσίῃ οἵ ἱννο Μ58, ἃ γϑεδάϊησ νυ ῃϊοῃ ἴξ νου] 
Ῥε ΘΑΞΥ ἴο ἀείεπα 1[ [Π6 τηδηιιβουρέ δας ΠΟΥ Ὺ Παα θθεη τποτα θο ἀθ]ν 
ἴῃ 15 ανοιισ. ὙΠΕΥΘ 15 τόσο αἰ ΠΠ α]Υ π᾿ ἀδιθυτηϊηΐηρ ἡ Ποῖ Ποσ σωθῶμεν 
(πο ἀρρθαῦβ ἴῃ ἔννο Ἰεααϊπσ Μ88) οὐ σωθέίημεν 15 [πΠ6 {σιι6 τοδαϊηρ, 
1πουρῇ {Π6 ἰΟΥτηοΥ Πὰ5 ΘῈ ἢ ΡΓοίουτοα Ῥγ {Π6 τηδ]ουυ οὗ {πε εαϊίοΥβ, απ 
15. ΘΑ 5}}Υ ἜΧρ] 8 Ὁ]68 1 να τεραγά ἂν ἔχοιμεν 85 Θαπίνα]θηΐ ἴπΠ 56η56 ἴο ἃ 
Ταΐατα ᾿ηἀϊοαίϊνεα, 866 ποΐε οἡ καταδύσῃ (1. 3. 17), ἴῃ ν»ΠΙΟΝ 1 Πᾶνα 
οοΟμηηθηΐοα Οἡ ἃ ΨΕΓΥ͂ 51 Π]ΠΑΥ σοΠβίγοί]οη. γν μΐοἢ Οσσυῦβ ἴῃ {Π6 Ορθηΐησ 
11η65 οὔ πς 7γαελίμπίαε οἵ ΒορῇοοΙ 68. 
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8 210. ὅποι φύγωσι»Ή͵]͵ Ἡδτε 411] (ῃ6 Μ85 δἵβ ἰῇ ἴανουσ οὗ ὅπου, 
1ΠΟῸΡῊ 115 τεϊεηί!οη Ῥγθϑεηΐβ ἔαυ στθαΐου αἰ ΠΟ] 165 {Πδπ ἴῃ ἴΠς6 Ρτενίοιιβ 
Ῥάᾶββασε (ὅπου φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν), Πετα (ῃς δαἀάιιίοη οὗ σωθώμεν 
Ὀγίησβ ἴἴ Ἰηΐο 1655 αἰγθοῖ σομ ἰπαίίοη ΜΙ [Π6 νεῦῦ οἵ πιοίΐοη. Ἀο- 
σογάϊησ]ν ΚΠ που, Ψ ΟΠ Ργθομς δηᾶ {ΠῸ τηδ]ουϊγν οὗ ἴπ6 εἀϊίουβ σῖνε {Π6 
Ῥτείδεγεποα ἴο ὅποι. ΑἹ] {πῸὸ μ85, ἢ [Πς ἐχοθριίοη οὗ {πε ἔνο Ρεϑί, 
γα ἀρτϑοά ἴῃ γεαάϊησ ἂν Ὀεΐογε {ΠῸ 46] ογαίνε σα) ποίνε φύγωσιν, ἃ 
σοι! Παΐίοη ὙΠΟ ἢ Κα ΠΠΠΕΥ ταραγαβ 5 ἀθἔίθηβι Ὁ]6 ἴῃ οαβα5 ὑνΠθγα {πο γα 15 
ἃ. ΟΙεαῦ ΠΥροί 6515, ἘΕΧρυεβββα οὐ 1θηρ|164 (6.σ. ἴῃ ῬΙαΐ. Ζ,γοίανς. 3το Α). 

21. ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος] Ἵ1Π5 ατεεῖκβ ἡγεγα δ 
Ῥγοβεηΐ Οἡ 8} 5] πα [οὐπηθα Ὀγ ἴη6 ΤΊρτΙ5 πα ἔνγο οὗ 15 οδηδὶβ, ομβ οὗ 
ΜΒ ΙΟἢ {παν Παα τεσ θηςΥ ογοββθά. 

8.22. ὑποπέμψαιεν)] (ἐ, ὑπόπεμπτος εἴη, “[μαὶ Π6 νγαβ ᾿πβι ἀἸουϑὶν 
ΒΈΠΕ᾽ (111: 2. 4). 

ἤδιελόντες ] 15 [Π6 Δαπηϊγα Ὁ] 6 σοπ]εοΐατα οὗ ΗΟ] Ζυηδπη ἴῃ ΡΪαςα οὗ {Π6 
ΤΊΔΠΠΞΟΥΙρΡί γαδαϊησ διελθόντες. ὙΠΕ Ἰαἰίου νε Ὁ 15 ουξ οὗ Κεερίησ ψ ἢ 
1Πε σοπίοχί, ἀπα οουἹα ποί ῬῈ τιϑεα Ῥγορευν ἴῃ σοπηθχίοη Ί γέφυραν. 

τῶν ἐργασομένων ἐνόντων] 1 σδηποῖ αἱ 411] ἀστεὲ ἢ ΚΌΠΠοΥ, νῆο 
γΤεσαγάβ Ῥοίῃ (ἢ15 δηὰ {πε ργεσεάϊησ ῥαυτοῖριαὶ οἰαιβα 45 ἀἸγθοῦν ἀ6- 
Ῥεμῃάεπί οἡ {πε ργεροβιίίοη ἐκ. Βοίῃ ἴπ6 οπε δπᾶ {πΠῈ οἵἴπεὺ τὲ αὐάεά 
Ὀν ννἂὺ οἵ ἐχρ]αηαίϊοη, δἰ Που σῇ ἃ ἔγεβῃ βαθ]εοὶ 15 ἱπἰσοάποθα νὩἢ [Π6 
ΒΘΟΟΠα ΡΑΥΓΟΙΡΙ8, ΠΟΥ νου] [Π6 οοπβίγιοίίοη θῈ πιαΐθυια !ν αἴεοῖθα Ὀν 
1Π6 Ἰηβουίίοη οἵ ἃ σοϊητηα αἴτεον {πε σβηϊίνε χώρας, “ἴοΥ [πε αἰξίγιοϊς νγὰβ ἃ 
Ἰαῖσε δηὰ [6γ{116 ομθ, απ {Ππετὰ ἡνεγα πΊθη ἴῃ 1 ἴο οα]τἰναία 1ἰ᾽, 

ἀποστροφὴ] ῬΟοεῖϊςδ) : “ἃ ρῖαςε οἵ τείιρθ᾽ οὐ “βαποίπαγν᾽. 
8.23. ἐπὶ μέντοι τὴν γέφυραν...πρὸς τὴν γέφυρανἹ͵] ἼὍὙΠ6 οἤαηρσα οὗ 

ῬΓΘΡΟΒΙΓΙΟη 15 ποίενγουίηγ. Ἐδὺ' ἔγοπὶ Ῥδὶησ δοοϊἀθηΐαὶ, 1 πιαυκβ [Π6 
αἰδίποϊ οΠαγδοίου οἵ {Π6 ἴννο ορθυύδίοηβ. 

δ5. 24-ς6. Αὲ ἀανόγεαξ ἐζε Ογεοξς εγοῦς ἐΐδε ΖΊσγὶς τοϊέλοιε Ζγιέφ7- 
άγεριες ογι ἐἦδ ῥαγέ ο7 ἐλε ὁγόγιγ, αγιαΐ, φγοκεεαίϊι τε ἐλε ἰε ὲ δαί, αγγίτδ 
αὐ Οδὲς α»ια {δε γίσεγ άγσεμσ, Αἀλοιρὰ ἐδ Ζεγοίατς αγὰ οἐγεγισί εμφαῖ 
ὃν γεῖρεγογοογ»ιεηιές, ἐλεν αγὲ συεγατυοαῖ ὃν ἐἤδ αῤῥεαγαγισε 4 ἐλ σγοοΐ ἐγοοΐς. 

ἕω:] Οπε οὔ πε Ἰεαάίηρ Μ55 ρῖνεβ [ἴῃς Ιοηΐο ἔοστῃ ἠώς. Απὶ δχίγαος 
ἴτοπῃ ῬΠοτί5, νυν ΠΊΟἢ 15 συοίβα Ὀγ ΚΚΌΠΠΠΕΙ ἴῃ δη ἰπίθγθβίιπσ ποΐθ, παῖς 65 
1 ΡΥοΌ4 016 {Παᾶΐ τΠπ Ἰαϊίευ ἔοστη νγὰ5 ἀθ]] γαΐοὶν ργείεσγθα ὈγῪ ΧΘπορἤοη, 
Δ Πα {Παΐ ἕως, ἡ ΠΘΥΘΥΟΥ 1 ΟσΟ 5, 15 Π6 σοΥγθοίίοη οὗ ἃ σοργίβί. 

τὴν γέφυραν ἐζευγμένην)] ὅ8::ε ποίεξ οη ἐζευγμένην ἴῃ ὃ 13. 
τῶν παρὰ Τισσαφέρνους Ἑλλήνων] ὍΤῆδ σοπδίγιοϊίοη Πα5 Ὀδεη ἐὃχ- 

Ῥ]αἰηθά ἴῃ σοππδχίοη Ἱ ἢ ἴῃς Ρῆγαβε τῶν παρὰ βασιλέως (1. 1. 5). ΕῸΓ 
1ῃ6. οἸηϊββθίοη οὗ {π6 βθ)εοὶ ἴο διαβαινόντων, 5686 ποία οῃ προϊόντων 
ἘΠ. αὴ[ὃὦ.» 
: διαβαινόντων μέντοι.. αὐτοῖς] 6 τηῖσης Πᾶνα δχρεοίθα ἃ ραγίϊοῖρ]α 'ἰπ 
δρυβοπιθηΐ ϑγ ἢ [Π 6 Βα] εοῖ, ας {ΠῸ σϑηϊεῖνε ἀΌβο]αζε 15 ἐπι Ρ]ογβα οἴεῃ ἴῃ 
Ῥίαςε οὔ 10 θη 1ἴ 15 τααυϊγθά ἴο σῖνα δα! οηδ] ῬΓΟΙΜΪΠΘΠΟΘ ΟΥ̓ ΘΙ ΡΠ αβῖ5 
ἴο ἃ αὐ 5 ΠῚ ΟἿ. οἰκισθέντος (Υ. 3. 7), ἀπα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων 
1. 0) 
: εἶδεν] «5κὦ. διαβεβηκότας. 

8 253. τὸν Φύσκον ποταμὸν] ὙὍΠΟ τεϊαίϊνα ροβιοης οὔ Οδὲς απᾶ (Π8 
τῖνου βάνφεμς ἤανα θββ σοηϑι δε ἴῃ σοπηθχίοη ΜῈ {Παΐ οὗἉ «δέζζαζε. 
5688 ποίε οἢ ὃ 13- 
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ἡ ὄνομα Ὧπι:] ὙΤΠδ τῖβε οἵ Οδές ἀαδίεβ ἔγοσῃ πε ἀθο] πα οὗ {πΠ6 Α55γ- 
τίαη οἰ(᾿65 οα {πὸ ΤΊρτΙβ, νν 116 ἴῃ 115 τὰγἢ 1Ὁ [61] Ἰηἴο ἀξοαν ἃ5 “ῤαηιαεα, 
,δοδοηεῖα αὐ οἴου ἴονν 5 ΤΌ 56 Ἰηΐο ᾿ἱπηρογίδησθ. 

ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων)] ,.52εδα, {π6 ννἱηΐου γοϑίάθποθ οὗ {Π6 Ῥεῖ- 
βίαῃ Κίηρβ, νγὰβ διπαϊθα οα {ΠῸ δαβὲ 5ἰάβ οἵ {Π6 τῖνου. ὥλοαςσῥες. 18 
5116 15 οοοιριθα ὈΥῪ ἴΠ6 ποθ ἴοννη οὗ ,52.95. ὍὙΠῈ δϑλκολαγ οἵ 1416] 
(ὙΠ. 2), τυ ἢ πνΒῖο ἢ {1}1 Ἰαΐοὶν ἴτ γα βαρροβθᾶ ἴο σοιγεβροηί, 15. ΠΟΥν 
116 πε1Π6α νυ ἢ «δτέσα7ξ οἡ {Π6 Ὀδη ΚΒ οὗ {Π6 “ φείσοις, ἰὴ ς ἐπ ὰϊ οἵ ϑουιρίαγα. 
ὙΠῸῈ “Ζεϑαΐαηια οἵ Μεάϊα ἀηϑννοῖβ ἴο (6 πιοάφγπ Ψ7αημηιεαάᾳγι, Ὀὰΐ Α.5- 
βυγία, Βαθυ]οηΐα δηα {Π|ὸ οἴ Υ ργονίηςαβ οἵ [η6 Εδβὶ πα βδοῇ οἵ [μετὰ 
ἃ ἰγδαβιγθ- ἵν σα] 6 Ὀν [Π15 ΠΔΠΊ6. 

8 τ6. εἰς δύο] “ἔννο ἀὐγθαβί᾽, ἱ. 6. ἰπ ἀοαθ]ς 16. ΤῊϊ5 δυγαησεπηθηΐ 
γγὰ5 δἀορίξα ἴῃ οΥου ἴο σῖίνε δῃ οχαρσρογαίθα ἰάδα οὗ {ΠΕ ῚΓ ΠΕΠΊΟΥ5. 

ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε] “α]τἰηρ' [ΤῸ πὶ {1π|6 ἴο {ἰπ|6΄. ὙΠ Ρἤγαβα οσουΥβ 
ἀραΐη ἴῃ Ν. 2. 20, ΠΟΙ 1 ΔΠῚ ΞΟ ΠΟΥ ΠΟ] Πη64 ἴο γεδα ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἴοΥ 
16 τεᾶβοηβ σίνβη ἴῃ {Π6 ποίεβ. 

ὅσον δ᾽ [ἀν] χρόνον... ἐπιστήσειε] ὙΠῸ ορίαἰϊνα ἰ5 Θὰ Πα ἴῃ 411 {πΠῸ 
Ἰεδάϊηρ Μ88 : {Π6 Ἰπ[ουϊου ομ65 σῖνα {ΠῸ βιθ]ιποίϊνε ἐπιστῇ. Μὶεννεα οἡ 
158 οὐ πηοΥ5, {Π6 Ἰαςίου τϑδαϊησ πΠηΘϑ ΟΠ ΔΌΪΥ Ῥγαβεηίβ {ΠῸ6 ἴθννευ 
αἸΠΠΟα] 1165, 5 1ξ 15 σαϊΐα οοποθίνα θα ὑπαὶ {πὸ ἱπιρεγίδος ἦν 5ποὰ]α ΠΟΙ 
15. ῬΙασα ἴῃ σοηπαχίοη ὙΠ ἃ οἰαυθα νυν ΐο ἢ (ἴο δηβαγθ σγθαίου γα] γ) 
μαα Ῥεεη ρ]δοβα Ὀγ {Π6 νυυϊθυ τ ἃ Ηἰβίοτϊο ἔουτη. Α βίτοῃηρ δύριμηθηΐ, 
Βονγανου, ἀσαϊηβὲ ἴΠ6 γεααϊηρ ἐπιστῇ ἰ5 ἴο θ6 ἰουπα ἴῃ {Π6 (δοΐ {Παΐ, πῃ 
ἴΠη8 ῬΥΘΟΙΞΕῚΎ 5] 1] Ὑ Ράββασα οὗ 11. 6. 5 (ὅσους μὲν [ἂν] αἰσθάνοιτο ἐπιόρ- 
κους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο), πο ἴταςε οἵ [Π6 5:0] πποίῖνα 
ΔΡΡΘαΥβ ἴῃ ΔηΥ οἵ {πΠ86 Μ85, ψ ΠΟ Πποίαμαία Ὀείνγεαεπ ἂν αἰσθάνοιτο, 
αἰσθάνοιτο ἀπιὰ ἠσθάνετο. ἸΚ᾿ΪΠΠΟΙ, νΠοβῈ. Ορίπίοη 15. [Ὁ] οννθα Ὁ {Π6 
τ δ] ον οὗ ἰῃς6 εαϊίογβ, τείαϊ πῃ ἰῃ6 ορίαϊϊνε ἢ ἄν ἴῃ ῬοΐΠ οαβ65, 
1Πουρ]. ΠΟΘΙ ΠΟΥ Ραββα ᾿Θη65 ᾿[561Γ γθϑ}]ν ἴο Πἰβ (Πθοσυ ἐπαΐ {ΠῸ ραγίϊο]α 
ΤΟΡΥθβθηΐβ ἃ ΒΙΡΡΥΓεββαα Πυροίμοβῖβ. ΜΟΙ] θο  Ἶ5 οπηϊββίοη οἵ ἂν 15 Ροβ- 
5101γΥ {πΠ6 Ῥεβί, δ5 1 15. σϑυίβίη]ν [Π6 5τηρ]οϑί, οἵ {Π6 ργοροββά σϑπιθαϊεβ. 
ΒῪ 1Π|5 τηδδῃβ {Π6 ορίαϊϊνε ἰα]κοβ 115 παίπσαὶ ΡΙασα 85. Δἢ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ΠῈ- 
απδηίαίνθ. 

τὸ ἡγούμενον] “ἴΠ6 ναῃ᾽ οἵ ἴπΠ6 ἁγ. (ΟἿ, τὸ ὑπερβάλλον τοῦ 
στρατεύματος (1γ. 1. ἢ). 

ὥστε...δόξαι)] ἍὟ͵ε 5Ποι]4 Πᾶνα ὄχρϑοίεα (ἢς6 ἱπαϊοαίίνα 1ῃ οὐ ου ἴο 
ΘΠΊΡΠαΒῖΖα {Π6 δος ἐπαΐ ἐπ απιϊοϊραίθα σοϑαὶ εἶα οσουγ : ννἤδγθαβ (Π6 
1 ΠΗ ἶνῈ ΟἾΪΥ 1ΠῚΡ]165 {Ππαΐ 11 ννὰβ ζζείν ἐο οσοιγ. (ΟΠ ραγα ΠΟύγΈνῸΥ 
1Π|6 ΡΥΘΟΙΒΟΙῪ 5᾽ ΠῚ Ῥάββᾶσα ἴῃ 1. 5. 13 (ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος ὥστε 
ΠΝ ἐκπεπλῆχθαι), ἀπ σοπϑαϊὲ [ῃ6 ποΐβ οὔ ὥστε φίλους εἶναι (1. 
χὰ 5} 

88. 27-εαπα. οὐ» ἐλεῖγ τυαν ἐλγοιερᾷ 77εαΐα ἐλε ΟΥ̓́δΟΙΣ σξοϑ)6 ἐο ἐγ: 772 
τέλος αῤῥγοῤγῥαϊεα ἐο αγγεαΐξίς, ἐλέ »πεοΐλεν οΥ Ονγς. Αγ 2 ωγιαῖεγ- 
Ζγιρ ἐλέδε, ἐλεν εογιζζγεεε ἐλε17γ γεαγολ αἰογιρ ἐλ6 7 ργῆς τε7ε121 ἐλεν αγγίνε αὐ 
(αέρας, α φοῤτίρτες ἐστυγε στίμαΐεα ο71 ἐδε οῤῥοοσίέε ὀαηᾷ οὗ ἐλδ γυο7. 

ἐρήμου.) “πη ΠΑ εα ᾿᾽, ννΠΙΟἢ 15. ῬσοΡ ΌΪν [Π6 πιραηΐηρ οὗ {Π6 δά- 
7εοῖῖνε ἴῃ (Πς ποτα αἰ βίου]: ρῆταβα ἐρήμη πόλις (1. 5. 4..- ἘΘΠΠΕΙ] ο41]ς 
αἰἰθηΐίοη ἰο {Π6 ἕδος {Πδΐ, βι σι αν βρεακίηρ, {πΠ6 ασεεκβ γγεγ ἴῃ “15εγ71α 
τπγουσποῦς {Π1|5 ρουίίοη οἵ {Π6 τηατοῃ. ὅν ε ἀο ποῖ ποννενεῦ Κπονν ΜΙ 
ΔΏΥ ΟοΥίαϊ ΠΥ (Π6 Ρτθοῖβα ἐχίεπί οἵ (η6 βαίταρυ οἵ Μεαϊα. 
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τὰς Παρυσάτιδος κώμα9] (ο]. (ΠΘΞΠΟΥ (11. 222) ΡΙασος ἴπεβα νἹ]- 

Ιασεβ αροιξ {ἢγεα τη1]ε5 θεγὸπα {Π6 7.45567 Ζαὐ, νυ] ἢ τηπϑὲ μανα ΡεῈπ 
ογοββθα ΡΥ ἴῃ6 ατϑεκβ νυποῦῖ τηθπίοη ὈΥ ΧἜΠΟΡΠΟη. 

Κύρῳ ἐπεγγελῶν] ΤΗΪ5, ἃ5 ΤἬΙΠν4]1] βυρσσεβίβ, νγὰβ πη 411 Ῥσόρα- 
ὈΠΙΓΥ ΟὨ]ν {Π6 71:ογρηῖ7αζ γβᾶβοι ; ἰΠ6 ταὶ] οὈ]εοῖ οὗ ΤΊβθαρμοσπαβ Ὀεὶπσ 
ἴο εχοϊΐθ {Π6 δῆρεὺ οὗ ἴπΠ6 φιδθη-τη οἴ Υ ἀραϊηβί {Π6 ατεεῖ ἔγοορβ. ὙΠὲ 
Ῥοϊπί οἵ {Ππ6 ᾿πβα!ῖ αν 1π {ΠΕ δος {Ππαΐ {Π6 Ρ] αΠ ἤθυουβ ὑγεσα πθη γῆ Πδά 
ἴδ κα βθύνιοα ἘΠῸΘΥ ΠΕΥ ἑανουτία 50}. 

πλὴν ἀνδραπόδων] 1.6. πῸ νἱοίεποα γγχαὰ5 ἴο Ὀ6 ἄοπϑ ἴο {πΠ6 οἴανες οὗ 
{Π6 ᾿πῃΠα ϊαηΐβ. Οἰἴμοῖβ [Ποὺ Κυαϊσευ, ηο γτεσατάβ ἴΠ6 ρῆταβε πλὴν 
ἀνδραπόδων 8ἃ5 δαυϊναϊεπίὶ ἴο πλὴν ἀνδραποδίζεσθαι τοὺς ἀνθρώπους οὐκ 
ἐπέτρεψε, “εχοερί {Π6 σῖσῃς οἵ τηακίηρσ [Π6 Ἰῃη Πα απῖβ 5]ανεβ᾽, ὍΤΠα 
Ῥάββασεβ. Πουγενεῦ, ἴο νν ΒΙΘΗ Πὸ τοίους ὈῪ ΨΥ οἵἉ 1ΠΠπξίταιῖίοη (6. σ. Το. 
ΙΝ. 54, Πετ᾿οά. ν. 71) ἀγα ὈΥ͂ ΠΟ τῆ θ 88 1πβέδῃ 65 ἴῃ ροϊηΐ. 

8. 28. Καιναὶ] ΔΑοροοτάϊηρσ ἴο {Π6 σα]οα]αῖοη5 οὗ ΤΎΠΟΙ απα Κεπ- 
ΠΕ] τς οἰΐν οὗ (αδηαν 15 τεργθβεηϊθα Ὀν σϑγΐδ! ἢ σὰϊΠ5 αἱ .562272, ποΐ [αΓ 
τοῦ ἴῃς εἰ οι Πτγα οἵ {πε Οὐγεαΐεγ Ζαό οπ {πε ορροβὶίε 546 οὗ {π6 
ΖΊργίς; πὶ Καν]ηβοη, ΟΠΈβηοΥ δηα οἴμεῖβ μανε ἢχθά {πε βία νι 
στδαΐευ ΡγοθὈΙΠ1ν εἰ[ Ποὺ αὐ ἀαίαλ .δλϊγραΐ, οΥ αἵ ἴῃε ταὶηβ οὗ ζ)γ οὔ ἐλὲ 
“εγοίαγις ὙΠΟ 15 [ΓΕΘ ΟΥ̓ ἔΟὰΓ τη] 65 θεῖον ᾿, Δαΐαλ «δλΐγραΐ, τὰ [Π6 
ΠΕΡ ΡουσΠοοά οὐ ϑν ΒΟ Τιαγατά ἀἰβοονεγεα ἃ ον] πεν οοπίαϊηϊπο {ΠΕ 
τορουὰς οὗ ΤΙρΡΊΑΙἢ- ΡΊ]Έβαυ {Π6 ΕἸγβί, 15 Ὀεϊϊενεα ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἴπ6 5116 οὗ 
Ασηρ, ἴλ6 δποῖθηξ οαρίταὶ οὗ Αϑογιία. 

ἐπὶ σχεδίαις διφθερίναι5) Ἐηαϊναϊεπέ ἴο πε σχεδίαι δερμάτιναι ἐξ 
ἀσκῶν ὙΈΪΟΙ ἀγα τπθπεοπμθα ὈγῪ Αττδη (2 εγηῤί. 77αγ. Εγγέλγ. Ῥ. 157, 
εα. ΒΙαποαγα). Βα[β οἵ {6 ϑαῆγα Κιπα ἀζὲ ἴῃ σοπϑίαηΐξ τι58 οὴ πε ΤΊστ5 
Δ η4 ΕἸΡγαΐθβ, δηα 1 νγὰβ {πΠῸ βισῃΐς οἵ οπξ οἵ {Πεπὶ {παΐ ἴῃ 8]} ρτόβθα- 
ὈΠῚῈν ϑβυσρεβίεα (ἢ ἘΡτΝ ἴοΥ ἃ Ῥοπίοοῃ- τσ, (ῃ6 ἀεβοτϊριίοη οὗ 
ὙΠΟ Ὴ ἰ5 ΒΊνΘη ἴῃ 111- 5. 88 9, 10. 

ΘΗ ΕΉ ΝΣ 

81. 712 ΟΥεεξς αγγῖνε αὐ ἐε γίνε Ζαφαΐμς, τυλδγ α ζαϊέ ἐς »ιααίέ 
0» ἐλ ἐζγεο γοοτυίγισ αγ-. 

τὸν Ζαπάταν ποταμὸν] ὙἼΠδ6 παπηθ οὗ (6 Υἱνεὺ ρρϑαῖβ ἴῃ ἰῃὶς 
ἰοστὴ ἴπ ἔννο Ἰεδάϊησ Μ55, ϑΉΠ6 ἃ {Πἰγά σῖνεβ Ζάπαντα ὙὙΏΙΟῊΉ 15 ἴο 8]] 
ΔΡΡβαύαηοα ἃ σουγιρίϊοη οὗ {πὸ γϑδάϊησ τη {πΠ6 ἰοχί. ΤῊ τγδ]ουΥ οὗ 
[πε εὐϊίουβ (ἢ {Π6 ἐχοθρέϊοη Πποννενοσ οὗ ΤΙ πάοτῇ, Κ ἀπποὺ ἀπα ΚΝ ο}}- 
Ῥγθοῃ τ) Πᾶνε [Ὁ] οννεά της Ἰηΐθυϊουῦ Μ55, 411] οἵ ννῆϊοἢ ἀγα ἴπ ἰανοιγ οὗ 
1Π6 ἴοτη Ζάβατος. ὙΠε τῖνεὺ 15 δαϑ]ν Πα πι Πα 45 ἴπΠ6 γε οἵ ἴῃ 8 
ΟΙάΘΥ σεορταρῆθβ, ἢ [Π6 Ἔχοερίίοη οὗ Ρ]ηΥ ηΟ 041]5 1 [Π6 Ζεγόξε. 
ἼΠῈ σγεαΐοευ Ζαῦ 15. ομε οὗ [Π6 ππαΐϊη οοπβιδηΐβ οἵ ἴη6 7 7ογὰς νΒΊ ἢ ἰξ 
Ἰοϊηβ. ᾿πητηθαϊαίεὶν Ῥεῖονν Δηηιγομαῖ, Ὀτϊησίηρ ἄοννῃ δὲ σογίαϊ ἢ βθαϑοης 
οὗ {πε γξαῦ ἃ Ἰαῦρεὺ Ῥοάγν οὗ νναΐθσ [ἢδη [π6 τηδὶη βίγειη. [1ὲ 15 ΠΟῪ 
Κποννη ἃ5 Ζαό Α1α. 

ἡμέρας τρεῖ] ΤΠδα Ῥαββθασα οὗ {Π6 ΥἹΟΥ͂ νὰ ἀείειγεα ΓῸΥ ἃ {ἰπηδ 
οσνῖησ ἴο ἐπε πιϊδέουία πε ἀπ ὁρροβίζτίοπ νη Ϊοἢ ἔγοτη {Π15 ροὶπὲ Ῥεβεξ 
1Π6 Ραΐῇῃ οὗ {πὸ ασβεῖκβ. ΑΡρρδαγεηίν ἴΠοῪ [Ὁ] οννβα {πΠ6 οουτβα οὗ {πὸ 



ν. 2--.7} ΜΝΟΤΈΘ. τὴ 
ΒΕΓΘΩΤη ΤΟΥ Βουὴ6 ἰυγεηΐγ-ῆνα τ }]65 ΠῸΠῚ 115 σοηἤποησθ νυνὶ [Π6 77ογές, 
ἈΠ4 1Π6η ογοββθα ἴξ (111. 3. 6) αἱ ψ]αΐ 15 511 (ὈΥ Πιαναγ 5 δσοουηῖ) 
{Π6 Ῥαϊποῖραὶ ἴογα ἴῃ {Πἰ5 Ραγί οἵ {πῸ σῖνεσ. Οἱ ἴῃ6 οἴμοι μαηᾷ, (οἱ. 
ΟΠ ΒΠΟΥ τηαϊπίαϊη5. {Ππαΐ Π6 οτοβϑίησ νὰ εἤδβοίθα (΄ ρόθα]ν ἰπ οαί5᾽, 
1. 222) αἵ ἃ Ροϊηΐ οἱοβο ἰο [Π6 ἡπποίϊοη οὗ [πΠ6 ἴννο βίγθαμηβ. ΕῸΓΪ ΠιγίΠῈΓ 
Ραυιϊοι!αγβ, 566 ποία οα ἴπΠ6 νοι χαράδραν (11. 4. 1). [Ιη {Π6 ορϊπίοπ 
οὗ {π6 'Ῥεβί δαςπουϊε5. {Π6 5βροῖ νηοῦ ἐῃ6 τησγάου οἵ {ΠῸ σθηθγα]β ἴοοὶς 
Ῥίαςε νγὰβ ἴῃ {6 ἱπηγηθαϊαίε ποθ ουΠποοα οἵ {Π6 πηοιηα Το] “4ὁτε- 
δαζέμα, ὁπ οἵ ἴΠ6 τηδην τὰ]η5 οἡ ἰἢ8 βοῖῖῃ 5146 οἵ [ῃΠ6 Ζαῦ, ἤθασ ἰ[5 
οοπῆπθποθ Ἱἢ {ΠπῸ 7 ογῆρ, τὴ {Π6 ῥ]αΐη οἵἉ «δ γεηεαηᾷ. 

88 2-.23. 7,1 ἐλὲ ἀοῤέ οΓ αἰἰαγίγεο ἐλθ γεαίομεν απαὶ ἀζείγιεσέ τυλίελ 
λαά 2γευναϊίεα δείτυεοε ἐλ Ογέεοῖς απ αἰ σίαξίοσ, Οἰδεαγελης οὐξαΐγις αὐὲ 
ἐγιέεγυΐετυ τοί ΤΊ σσαῤἠεγγιες. 7716 ἠα ΟΥ̓ γεδοίς ἀϊξ φηγοηεῖσες οὐ 7)γ1εγιασ τ 
εὐἱξΐᾷ α 7'αγιάγιεδς τυλίελ αἰδαγηῖς ᾿ς σι ῥίεϊολις. 

πρὶν...γενέσθα] ἘῸΓ {Π6 σοηδίτιοίοηβ οἵ πρίν, 566 ποΐβ οἢ ν΄. 1. 4. 
ΤΠΕ ἱπηρεγίθοϊ ἐκέλευεν (Ὁ τνῃϊο}} {Π6 ἸΠΓΘΥΟΥ Μ55 σῖνα {π6 δουϊϑι) 
ΤΠΔΥ Ὀ6 Ἐχρ αἰπθα οὔ ἴῃ ἁπα]ορσυ οἵ ὡρμῶντο (1. το. 1). 

8 4. οὔτε... ἐγώ τε] ἸΚ ΠΟΥ 0415 αἰζθηϊίοη ἴο ἃ 5] 151} ᾿γτο σι] ΕΥ̓ 
ἴῃ (Π6 ογάδθι οἵ {Πθ βεπίεποθ, ἴπΠ6 βθαπθησα οἵ ννηΐϊοῃ ννοὰ]α παίιγα! ]}ν 
Πᾶνε ὈΘΘη 85 [Ο]]ονν5 : ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὔτε σε δύναμαι οὐδὲν αἰσθέσθαι... 
ἐγώ τε σαφῶς οἶδα κιτ.λ. Τὴ [Πε π]Δ]ΟΥ ΕΥ̓ οὗὨ {Π6586 οαβεβ ννα 5841} Πηΐ, 
851 Πᾶνα βιρσεβίθα ἴῃ Δ δαυ θοῦ ποΐθ, {πΠας {Π6 σἤδηρθ 15 πηδαθ 1ἢ ΟΥ̓ ΕΥ 
ἴο σῖνε βρεξοῖαὶ Ῥτοπλῖηθποθ ἴο σαγίαϊη Ρου Ο 5 οὗ {ΠῸ βεηίθποθ. 

οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν] “ΠΘνΕΥ Ἔνθ ῃ ἄτγθαιὴ οὗ δηγίπησ οἔ {πὸ [κἰηά᾽, 
8 5. τοὺς μὲν.. τοὺς δὲ] ΕῸΓ [Π|5 Ῥαγ να ἀρροβίζοη, 566 ποΐβ οἢ 

διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη (1. 7. 15). ὙΠΟ τοϊαίϊνε οἴασβα (οὗ φοβηθέντες 
ἀλλήλους... ἐποίησαν) ννὰ5 πὸ ἀοιδθὲ αδὐορίθα, αἃ5 Κα ππου ρΡοϊηΐβ. οαΐ, ἴῃ 
ΟΥΕΥ ἴο τα]ϊθνα {ΠῸ βθηΐθποα οἵ ἃ σπη ΓΟι5 βσοθβϑίοη οὐ Ῥαυ[ΟΙρ]65 : 
φοβηθέντα----βουλομένους----ποιήσαντας. 

οὔτε μέλλοντα] ΒοΥΠΕΙΠΔΠ ΡΙΓΌΡΟΒΕ5. ἴο πηογβϑία πα ποιεῖν 
[6 σοὶ παίΐοη οἵ μέλλειν νυνὶ ἃ αἰγθοῖΐ αοοπβαίϊνναε 15 ποῖ ἸΠΟΟΠΊΠΊΟΙ ἴῃ 
ῬΙαΐο ἀπά {Π6 ἱγασϑαϊαηϑ. 

8 6. ἀγνωμοσύνας] “τηϊςαΠ οτοίαηϊησς᾽ : ἃ βοτηθυνῃδί πητιβῖια] οτος 
οὗ [πῸὶ νου, νυν ἢ οὐοσιγα πιο {ΓΘ ΠΕΠν ἴῃ {Π6 ΒΘΟΟΠ ΔΓ 56 η565 οὗ 
ὁ βἔΠ ΟΥΠΠ655᾽, “ ΠΘαυ ]6σϑηθϑβ᾽, 6. σ. ἴῃ {Π6 ΓΟ] Ονγησ ραββαραβ οὗ (Π6 
Ζγαεσλίγῖαε οἵ ΘΟΡΠΟΟΙ65 :-- 

θνητὴν φρονοῦσαν θνητὰ κοὐκ ἀγνώμονα. (σν. 473); 
δι 

μεγάλην μὲν ἐμοὶ 
τούτων θέμενοι συγγνωμοσύνην, 
μεγάλην δὲ θεῶν ἀγνωμοσύνην. (υν. τοῦ4---τ 266). 

8. 7. οἱ θεῶν... ὅρκοι] “ Ουγ οαἰἢ5 ἰο ἴῃΠ6 σοᾶς᾽ : [η6 οὈ]θοῖνα σϑηϊῖνα, 
ἴου νυ] ἢ σοπιρατα τὸν θεῶν πόλεμον ννὨ]οἢ (Ο]]Ονν5 1ῃ {Π|6 βατη8 5θοί]οη, 
πα ἃ ποίβ οἡ δὲ αἰσχύνην Κύρου (111. 1. 1ο)]. [Ι{ 5 {ππ6 {Ππαΐ ἴῃ [Π8 
ῬὮγαβα τὸν θεῶν πόλεμον {Π6 σοηϊεῖνα τηαν θῈ ππαἀεογβίοοα ἴῃ ἃ βι ]θοῖϊνα 
56η56, 1. 6. [6 “ΠοΒΕΠ ΠΥ οὗ ἴῃς σοάβ᾽: θαΐ ραβϑᾶρϑϑ {| (Π6 [Ο]]οννησ 
16 ἴῃ ἰανουσ οἵ [Π6 [ΟΥπΊΘΥ Θχρ] ηδί]οὴ :-- 

κοὔτοι νόσον γ᾽ ἐπακτὸν ἐξαρούμεθα 
θεοῖσι δυσμαχοῦντες. (ϑορῃ. 7 γαεῖ. 400.) 
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οὔτε ὅποι ἀν] ὙΤΠεβα τνογάξ, ννϊο ἢ ἀΡΡθασ (νν1{Ππ 5Πσ] ναγϊα 0 5) 
ἰπ {Π6 ἴοιιγ Ἰεαάϊηρ Μ58, δ0δ οὐηϊ τε ὈῪ ΟΠ] Ργεο με ἀπὰ [Π6 πηδ]οΥΥ 
οὗ {πΠ6 εὐἀϊΐοτβ. οα ἴπ6ὸ στοιηα {παΐ {πεν ἰηΐογίεσα νν ἢ 1Π6 ταρα]αυν οὗ 
[Π6 βεπίθηςθ, απα Ἴοοπίαϊῃ ἰπ ἃ νγβα Κ Υ [οΥπὶ {Π6 σα ροίαποα οὗ {Π6 οἰδιιβα5 
τ ΠΙΟῊ (Οἱ]ονν : οὔτ᾽ εἰς ποῖον σκότος ἀποδραίη κ.τ.λ. 

Κυμηποσ, οα {ῃ6 οἴμουὺ μΠαῃά, τϑίαϊηβ. ἴπθπι ἴῃ ἀθίθγοπος ἴο [Π6 πηδπι- 
δουρί δυίῃουῖγ, δηα ἴῃ {Π6 ῬΕ]Ιεῦ ἰμαΐ δὴ δααιτίοῃ 50 βιιρσεβίϊνα οὗ 
σατο ββηθθθ Οἡ {Π6 ρΡαϊέ οὗ {π6ὸ ψυυϊοῦ 15 {118 Π]ΊΚ Εν ἴο πᾶνε θεβεπ τηδάς 
ὈΥ ἃ ἰαΐεσ μπαπ. Ἀπ δααϊομδὶ ἀριπιθηΐ ἴῃ ἔανουγ οὗ [Π6 ΘῈ Πα ΠΕ 655 
οἵ {πε ἰεχὲ πρὶ βασοὶγ θ6 Ἰοαπα ἴῃ {Π6 εχίγδουάϊ! ΠπατΎῪ σΠαγδοῖοσ οἵ {ΠῈ 
Ῥἤγαβα ἀπὸ ποίου ἂν τάχους... ἀποφύγοι, ἃ σογη ὈΙΠαΐίοΟη νν Ιοἢ γγου]Ἱα Ὀ6 
πο] γα Ὀ]6, 1 1 νγοσα ποῖ το] νεα ὈΥ [ῃ6 Ργθβεησα οὗ 50π16 ᾿πευπηθαϊαΐα 
οΙαιβα. 

ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη] ἊΝ εἰἶϑῖκε ἀηα ΚΚ τἰϊσοΥ βίσαησοὶν 
δ ΠΟΙ σἢ ῬΥΌροβα ἴο ἴακα {πες νους ἴῃ ἴῃ6 [Ὁ]]Οννησ ΟΥ̓: εἰς ὅπως 
ἐχυρὸν χωρίον ἄν ἀποσταίη, ἃ πδεά]ο55 Ῥεγνεύδίοη οὗ {Π6 παίισαὶ ξὸ- 
΄πεποθ. ΜΙ ἀποσταίη νΥα ΤῊΔΥ ΞΌΡΡΙΥ τὸν πόλεμον ΟΥ̓ 5οπ6 εαιι- 
νδὶθηΐ νου, σοιηραυηρ ΤΟΥ ἴΠ6 σοπδίχιοίοη ἃ Ῥαββαρα ἴπ Χϑη. 726 
Κγεμαΐ. ττι. 3, αἱ ἄψυχοι δὲ λείπουσι τὰ ἔργα καὶ ἀφίστανται τὸν ἥλιον ὑπὸ 
τὰς σκιάς. 

8 8. παρ᾿ οὔ] ΤΠδ τοδάϊησ παρ᾽ οἷς ἴ5 Του πα ἴῃ οπα σοοά Μ8, ἀπά 
ρυϑίευγοα Ὀγ {Π6 τηδ]ουϊν οὗ {πε εαϊΐοτβ. Βαῖΐ [Π6 δοοσιβαίνα ργεβεηΐβ ΠῸ 
ΓΕΔ] απ Που]ῖν, ἃ5. {Ποῦ 15. ἃ βρης Ἰ΄46α οὗ πιοίϊοῃ 1Π]Ρ]164 ἴῃ ἴΠ6 νεγῸ 
κατεθέμεθα, “᾿Ἰπῖο ΠοΟΞΕ Καθρίησ νψγα σοῃβίσπεα {Π6 ἔτ μϑῃρ γα μαᾶ 
οοπίγδοϊθα᾽ 

τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων] Νααίογ : “ οὗ Πυθα ἀσεποῖθβ᾽, 
ὃ 9. σὺν μὲν γάρ σοι] ὍὙΠῈ 5απὴ6 διριϊηδηΐβ ἀΥῈ ΕΠ Ρ]ογεαᾶ ὉΥ 

ΟἸΕατομιιβ ἴῃ δη θαυ] εῦ ΒΡΘΕΟἢ (1. 3. 6), {πὸ Ιαπστπασα οἵ ψ ῃ]οἢ 15 Ρ] αἰ ἢν 
Ῥοτγοννεα ΠΌμη {Π6 ἔαγαννο}] οἵ ΑΠαγουηδοξε ἴπ {Π6 5. χΧιἢ 1|Π|δα. 

πᾶσα...ἡ ὁδὸ}}] ὙὍΠα ραββασα ψουἹὰ ρα συεδίὶν ἴῃ τπείοτσϊοα] εἴεοξ, 
ΔΙ 4150 ἰῇ βϑυπιηηοίγυ, ὈΥ {ΠῈῸ οπηϊβϑίοη οἵ [6 ἀυίϊο]α, νυ ἢ ἄοες ποῖ 
ΔΡΡΘΑΥ ἴῃ {Π6 σοτγθθροπάϊηρ οἰαιιβαεβ. [11 15 τεϊαϊπεα, ποννενεσ, ὈΥῪ 
Κυύθπον, ΨΟΠ Ὀγεοῆΐ, απὰ {Πδ6 πηα]οσῖν οὗ (ῃς βἀϊίουϑ. 

φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία] ΕῸΓ ἴῃ πευΐεγ δά]δθοίϊνο, 566. ποΐθ οἡ 
ἀλεεινόν (1ν. 4. 11). ΜΓ ΤΑΥΪΟΥ (4115 αἰτοεπίίοη ἴο ἴπ6 ενίοπὲ οχυιποσοη 
ΜΜΠΙΟΙ 5. ᾿πεπάθα ΌΥν 1Πς οι ἰπαίϊΐοη ἐρημία μεστή. Ιπ 1,αἴίη, {πὸ 
βίοοκ Π]Ππβίγαϊίοη ἴου (Πϊ5 σῃθίογιοαὶ ἤρσιγα ἰς {Π6 σδζίοταϊαϊς ἡιορίας οἵ 
Ηογζάᾶσε : ἴῃ τεεῖ, ὅσια πανουργήσασα " Βανὶπο ᾿τοΙσΗϊ ἃ ΠΟΙῪ οΥἰπιε ἢ 
(ϑορ".) 15. ἃ σοοὰ δχδῃῖρὶε: ψ}116 ἴῃ ἘΠΡΊ ΙΒ γα πᾶνε ΤΕΠΠΥΘΟἢ 5 
γγῸ]1-Κῆοννη 11Π65 : 

]Ιῖς λογιοιιγ γοοίξα 1γ1. εἰϊς ογιοι», σἱοοί, 
“πιά γαϊὰ τοιαίδε ξεῤὲ ἀΐρε γαίδείν ἕγπίε. 

8 τὸ. εἰ δὲ δὴ] πᾶν, βιρροβίησ {Πδΐ ἴῃ «ἃ ἢϊ οἵ πηδάποϑβ τα το τα 
δοίμα!]ν ἴο 5]1αῪ ἰπεε᾿. ὍΠε δὴ ἰ5 Θαυίναϊοπί ἰοὸ ααΐο, ἀμ μα5 δὴ ἰη- 
τα 5: Γγ1ηρ᾽ ἔοτοθ, 5 ἴῃ 11. 6. 20, εἰ δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες στασιά- 
ἕουσι, ἃπὰ πο. ΠΙ. 40, εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο 
δρᾶν, ἴῃ ΠΟΙΓΠΕΥ ΟΥ̓ ἉΨΗΪΟ ΡῬαββασοβ ἰῖ5 ἴῃθύβ ΔηΥ ἔγαςα οὗ {Π6 [ΘΠ ΡΟΓᾺ] 
56 η56 ὙΠ ]ΟῊ ἴῃ {Π15 οοππθχίοη Κα πποὺ νοι] ἀβϑῖστι ἴο [Π6 Ραγίοϊο. 
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ἄλλο τι ἂν ἢ...πολεμήσομεν] ἘΠΠΡΕοΑ] Υ ἄλλο τι γένοιτ᾽ ἂν ἢ... 
ΟΝ τν. 7. 5, ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει παριέναι; ΤΕ ννοτά ἔφεδρος σοΥγε- 
Βροπᾶξ ἴο {ῃ6 Τί Ζεγίζαγίμς ΟΥ̓δεκηέογ', ἱ. 6. -[ῃ6. τεβεῦνα σοτηθαίδπξ 
ὙὙηῸ οἰἴ5 ἴο νγαίοῃ {πῸὸ6 ἄπ] {11 Πὶβ ον ἔπτη οοπηε5 ἰο ἢἤσπί {86 
σΠατηρίοη. Τῆι, ᾽π ΘοΡἢ. “411. το, Α]αχ 15 βροϊκβη οὗ δ5 "πεεάϊηρ πὸ 
ἀνθηρσογ᾽ (μόνος ὧν ἔφεδρος), ἃ ῬΏΓΑΞΘ. ὑγΠΪΟ ἢ ΡῬΟΒΒΙΡΙΥ ϑιρρεβίεα ἴο 
Μδυίαὶ τ[ῃμ6 σομηρ]Ἰπηεπί ρα ἴο ἃ απιοιιβ σ᾽ δαϊαίου ἴῃ ν. 24. ὃ, 

ΤΠ εγηες σι ῤῥοσίἑ δ οἱόὲ τῤοῖ, 

1 15 στεπηαυκαῦ]α {παξ ἴῃ {πΠ6 ργεβεπί ραβθβθασθ πὸ 1655 ἴΠδη ἔνε σοοά 
Μ55 σῖνε ἔφορον ἰπ ρἷδος οἵ ἔφεδρον, ἃ τεδάϊησ ΠΟ ΒοΟΥΠΘΙΠΔ πη 15 
Ἰπο] θα ἴο τείαϊη ἴῃ {Π6 56 η56 δϑϑὶρῃβα ἴο ἴπΠῸ6ὶ ψογά ὈΥ Ηδβυοῃϊαβ : 
"Ἔφορος 1.6. ἐπίσκοπος, ἐπιστάτης, θεατής. 

8 11. τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα] ὙΠε ἰγαηβίεσ ἴο 
ΤΊ ββαρῆεσμαβ οὗ {πΠ6 δαςτμουϊν ΠΕ] ΌῪ Οὐγὰβ ονεῦ {Π6 οἰζΐε5 οη {Π6 σοδϑβί 
5 ποιϊςσεά ἴῃ ζει. 111. 1. 3, ΔΠ4 αἴ5ο Ὀγ Πιοάοτγιβ (Χιν. 26). 

πολεμίᾳ ἐχρῆτο] “" )ρεηπεὦ ορροβεά ἴο ῃϊπι. Ἐὸτγ (ἢΪ5 οτος οὔ χράομαι, 
οὗ, πιστοτάτῳ ἐχρῆτο (1Υ. 6. 3), Δη4 ἃ 5Ἰτ}]Γ ΕἸ ρ]ογιηθηΐ οὗ 1Π6 σνειὺ 
211 ἴπι 1 αἰ] π. 

8 12. ἀλλὰ μὴν] Τιειιποϊανίς ΡΥόροβαβ ἰο τοδα ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γε, 
Ὀγν ὙΠΟ [Πδ6 Ἰγγοσι]αγν 15 ἀνοϊάθα, ἀπ [Π6 σοηϑβίχιοίοη Ὀθοοτη65 Δ ἢ 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ ἜΧΔΙΏΡΙΕ οὗ {Π6 ἀ5ε οἵ ἀλλὰ ἴῃ εΕἸ]Π]ρέϊσ4] βεπίεποεβ ὍΤὴς Μ85, 
Βονγενεῦ, ἅτα ὈΠΑΠΙτηΟι5 ἴῃ ἔανουγ οὗ [ῃς τϑαάϊηρ οὗ της ἰεχί, ψῇΙΟΙ 
ΤΩΔΥ ταν ὈῈ ἐχρ]αϊπεα Ὀν ὑπάεγβίαπαϊησ ἃ οἰδιιβε ἴο (Πϊ5 εῇεοῖ: 
“Βυξ ἴῃ νεΎῪ γαῖ (νγε οαπ ΠΕΙρ γοὰ ἴῃ οὐχ [υγπ)ὴ᾿. ΘΠ], Ἰπβία πο α5 
ΟΟΟΙΓ ἴῃ Υ. 7. 31, ΔΠ4 ΤΊΟΓΘ ΘΒΘΡβοΙ δ Π]}ν ἴῃ 111. 2. 11, ἔπειτα δέ---ἀναμνήσω 
γὰρ ὑμᾶς... ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν κ.τ.λ. 

813. Μυσοὺς... Πισίδα9] (ΟἸηρατα {ΠῈ βἰαίεπηεηΐβ ἴῃ 1. 6. 7, ἀπά 1. 
1.11. Δ ΠῚ Πισίδας ννε πγαβί οἵ σοῦγβα ΞΙΡΡΙΥ λυπηροὺς ὄντας ἴτοιη {Π6 
Ῥτανίοιιβ οἰαβαε Τοιαῦτα, 5ς. λυπηρά. 

τεθυμωμένου:] ἘοΥ {Π6 τενοῖ! οὗ Εσγρί, 566 ποίξ οἢ 11. 1. 14- 
ἂν κολάσεσθε] 1 Πᾶνε ΑἸγεδαν ποίϊοβα [ῃς αἰ που] ᾿Ἰηνοϊνεα θγ {πε 

σοτηἰπαίϊοη οὗ ἃ ἀδῆηϊίε ἴεηβα πκὰ {πὸ διΐαγα ᾿πα]σαίνα ἢ ἃ ραγίῖο]α 
ΠΙΟΙ τπαγκβ ἴῃ [Π6 βἰγοησεβί ροββίθ]8 ἔουπι {Ππαΐ [Π6 ται] 15. ἃ Ἂοϑα- 
Ζίογιαζ οοθ. Πα παίμπγαὶ οτηθπάαίίου σοῦ ΡῈ κολάσαισθε, νγῆϊΟ ἢ 15 
δἀορίεα Ὀγ ΜΟΙ Ργεομί, Ῥαΐ, 45 ποτα 15 πὸ ἴταςς οἵ πεϑιίαςοη οα {Π6 
Ῥαγί οὔ {πε μ88, 1 ρτείεσ ἴο γεΐδίῃ {πε ἰεχί, 5 ]εοῖ ἴο [Π6 ἀϑιι] Ἔχρ]απα- 
τ΄οπ, ὙΠ ΊΟἢ βεραγαΐεβ ἂν Πομη κολάσεσθε, Δ Ταΐεγ5 1 ἴο ἃ βιιρργεββεα 
ΒΥΡοί ἢ 6βὶβ ἴο θῈ βιρρ! θα ἔγτοτη (Π6 ραγίϊοῖρ]ε χρησάμενοι. 

δ 14. ὡς μέγιστος ἂν εἴη] .5μὁ. ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, ννῈΪΟῊ 15 Αἀ εα 
ἴῃ {Ππ6 βυισοεεάϊησ οἸδιι56. 

ἀναστρέφοιο] ΤΊ πάοτ ρτόροβες ἴο τερίδος ἂν θείογε ἀναστρέφοιο οι. 
{πε βαρροϑιτίοη {Παΐ ἴἴ μα5 θθβθη τηθγρϑ ἴῃ {ΠῸ ᾿π|{14] Ἰθτίουβ οὗ [Π6 νευῦ. 
Τὸ 15, πονγενευ, ἃ ἰανουτγία οσπβίομη νἢ οὴς δαΐμοῦ ἴο οτηϊξ {Π6 ραγίϊο]α 
ἴπ οαβ85 ΏΘΓ͵Ε 1 τηδὺ 6 γοδ ΠΥ ΞῸρΡΡ]ςα τοπὶ ἃ ῥσενίοιις οἴαιιβα (οξ, 1. 
6. 2, ἢ κατακάνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἕλοι). Αἀά ἰο 
Ὡς ἢ, ἴῃ τς ργεβεηΐ ᾿ηβίδηοα 15 Ἰηἰγοάποίίοη Ὀείοτε ἀναστρέφοιο νγου]ά 
ΒΕ ἱπίο]θυϑὈ]α οὴ {ΠῈ βοοσγε οὗ εὑ ρῇοηυ. ᾿Αναστρέφεσθαι σοΥτγεΞΡοΠάς ἴῃ 
56η56 ἴο [6 Τδίϊη ψέγραγέ, “ἴο τηονο᾽, " σοπάποίϊ οη6 561{᾿, πὰ {Πογείοσα 
ΒΙΠΊΡΙΥ “ (ο ᾿ἰνε᾿᾿. 
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8 15. τὸ ὄνομα, τίς... ἐστὶ] ὙὍὙΠ6 οοπβίχιοίϊοη 15 Ἔχρ]αἰηθα Ὀγ Μδο- 

ταΐϊοῃδεὶ 85 8δῃ αγακοϊμίλον. [Ιἰ 15 Ὑαῖμου ἃ σοπηθ! παίίοη οὗ ἔνγο τηοάδβ 
οὗ Ὄχργεββίοη, ἴΠ8 5ΠΉΡ16 σεηϊνε νυν ΟΠ να 5θομ]α ὄχρεοΐ αἴζεσ ὄνομα 
Ῥεϊηρ διῃρ Πα ἰηΐο ἃ τεϊαΐῖνα οἰαθα αἰτεῖ ἀδρεπάθηξς ἀροη {Π6 νετῸ 
ἀκούσαιμι. 

ἀπημείφθη] Οπε οὗ {Π6 πποϊαϑϑῖσαὶ ἔΟΥπῚβ οα τυ Ἰοἢ νγα πανθ οοπ- 
τηθηϊβα ἴῃ {Ππ6 ποία ἴο ἀπεκρίθη (11. 1. 23). 

8 τό. ἀλλ᾽ ἥδομαι μὲν] ΕῸΓ {Πϊ5 τι56 οἵ ἀλλά, οἷ, 1. 8. 17 ἀλλὰ 
δέχομαι τὸν ὄρνιν, ἀῃΠ ἃ ποῖξ οῃ ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις (11. 1. 20). 

καὶ ἀκούων] “Θνεη ἴο Πεαγ᾽. 
8 τ8, ἐπιτηδείων] ΤΠδ τηδ]ουν οὗ {ῃ6 σομηπγηεηίαϊογς πηαῖτο {Π6 

᾿ππηϊίνε ἐπιτίθεσθαι ἀϊγαοῖν ἀθροπάδπηξς οὴ ἐπιτηδείων. Τί τηᾶν 4]5ὸ ΡῈ 
ἐχίαπαίονγν οἵ 1ΐ, “50 [πα νγὰ σου] δἰίδοὶς νοι, ἀπα 1 ρῥγείεσ ἴο απᾶθυ- 
βίδπα 1 {Πιι5, 45 [Π6 νευ 15 Ὀγσοισῃξΐ Ἰηἴο τγο]αζίου νυ ἢ 115 ΡΥΟΡΕΥ 5αὈ]ςοΐ, 

ταμιεύεσθαι] “οπ 1Π6 Ῥαηκβ οὗ νηοῦ ννὲ 584}1 Πανα 1ἴ ἴῃ οἵσ οὐ 
ῬονῈῚ ἴο τεσα]αία νηδὲ ρουίοη οἵ γὙΟυ ἰγοορ5 νγ8 ΠΥ οἤοοβε ἴο βῆ- 
σοπηΐογ᾽. [Ιἢ ἰῖ5. ὈΥΪΠΊΔΥΥ 56 η56 {Π6 νεὺῦ ταμιεύεσθαι 5] στπὶβεβ ἴο “ ἀ15- 
Ῥβηβα ταϊϊοηβ᾽ ἴῃ {Π6 σΑρΔΟΙΥ οὗ ἃ βίθνναταάα: ΟΥ̓ ΤΠΔΠασΟΥ : ΠΕποα ἴο 
“ΘΟΟΠΟΠΊΪβΕ ̓  ΟΥ̓Ὺ Βα Π οποῖβ βίγεησίῃ". [5 βεοοπήδυυ τηδδηΐϊησθ 
ΔΥῈ Δα Πλ ΓΑ ὈΪΥ ΠΠπβίγαϊεα ὈΥ [Πη6 (Ο]]οννησ Ῥάββασοβ: καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν 
ταμιεύεσθαι, ἐς ὅσον βουλόμεθα ἄρχειν (πο. νι. 18), ἀη4 παραδόντες 
ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ὥσθ᾽ ὁπόσοις ἂν βουλώμεθα αὐτῶν μάχεσθαι 
ΟΟΥΟΣΣ ΕἸ: 5: 47)- 

διαπορεύοιμεν͵[Ὁ ΤῊΪΐΞ δοίϊνε ἴοιτη 15 ἃ ἅπαξ λεγόμενον, διαβιβάζειν 
Ῥεῖησ [Π6 ψεῦ ἀϑι}}ν οππρ]ουβα ἴῃ [Πϊ5 σοηπδχίοῃ. 

819. τό γέ τοι πῦρ] “γεῖ ΤΕΠΊΘΙΡΕΥ {παΐ ἤγε αἱ 811] Ἔενεηξβ 15 
τηδϑίεγ . ΤῊ τὨνίμη) οὗ ἰπθ6 βοηΐθηοθ νγοι]α ἀἰπιϊπ ιν βυσσεβδί [Π6 
ΟΠ 5510 Οὗ τοι, νν ἢΪΟἢ ἈΡΡΘΑΥΒ ΤΠΟΥΘΟν ΕΣ ἴῃ αΐ ἔννο οὗ ἴπΠ6 μ88. [15 
τείαϊηβα, ποινενοσ, ὈῪ Κύμηθγ, ΟΠ Ργθομῖ, δηα ἴπῈ πηα]ουν οὗ {Π6 
ΕἀϊοΥ5. 

8 2.06. μηδένα]! Τῇηδ βἰπάθηϊς ν}1}}} ποίϊος {παι μηδένα ἀπα ποΐ οὐδένα 
15 8 πεσαΐϊνε βιηρ]ουεά, θθοαιβα (6 ρατγίϊοῖρὶα ἔχοντες, νγ τ νυ Ϊοἢ ἴξ 
15 σοῃπεοῖίθα, [ουτὰβ ἴΠ6 σοπάϊτοπα] οαπϑθ ἴῃ {Π6 βεηΐθησα. 

πρὸς θεῶν... πρὸς ἀνθρώπων] Α Ξοιηονμαΐῖ πἀπαβιιαὶ ἘΧΡΥ ββίοη, (ρου 
ὙΉΪΟΗ παρὰ θεοῖς... παρὰ ἀνθρώποις ἰ5 τῆοτξ σΟΥΙΠΠΟΠΙΥ ΕἸ Ρ]ογεα. 8668 
ποία οἡ 1. 6. 6, ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο 
πράξω. 

8. :.221. ἀπόρων ἐστὶ... οἵτινες ἐθέλουσι] “1 15 οπαταοίογιβεις οὐ ἀ69- 
Ῥαγαΐθ τηβη...ἴο εἰεοὶ ἴο ννοῦῖς ὈΥ Ρεη] γ᾽: ἃ ποῖ ὉΠΟΟΙΏΠΊΟ. Ια ΪΟΠΊ, 
ΔΥΙΒΙ ἢ ἔγοτὴ (Π6 σοτη θ᾽ ηαίίοη οὗ ἔννο σοπβί ποι] 5, ἀπόρων ἐστὶν ἐθέλειν 
Δ Πη4 ἄποροί εἰσιν οἵτινες ἐθέλουσι. ΑΠΟΙΠΟΙ ΘΧΑΠΊΡΙΘ Οσοὰγ5 ἴῃ 11. 6. ό, 
ταῦτα οὖν φιλοπολέμου δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις.. αἱρεῖται πολεμεῖν, 
το ψΉΪΟἢ νυν τηᾶν δα {6 ΓΟ] ονῖησ ποτα ἽΠιο. ᾿ν. 18, σωφρόνων ἀνδρῶν, 
οἵτινες τἀγαθὰ ἐς ἀμφίβολον ἀσφαλῶς ἔθεντο. 

8 22. τὸ τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι] 1 πᾶνε «ἀορίεα ψΠΠ 
ΚαμπεΥ δπα ΟΠ] τεοῆς {Π6 τεδάϊηρ νυ Πῖο ἢ ἈΡΡΕαΥΒ τὰ ἴΠ6 ἔουῦ Ἰεδάϊησ 
Μ55.: [Π6 ΤαπλδηοΥ σῖνε {πε σϑηϊνα (τοῦ... γενέσθαι), νν ΟΠ ταν 8 
τεραγάβα ψῈ [αἰγ Ῥυο ΑΙ ΠΥ 45. {Π6 σουγθοίΐοη. οἵ βοπὶα οοργιὶβδέ ὅν ΠῸ 
]5ΠΕα ἴο Θϑία Ὀ]Π5} ἃ σοηποχίοη Ὀεΐνγεεη τούτου ἀπά {Π6 οἰαιιβα ψ ῃὶοἢ 
[Ο]]ονγ5. Μαζί ϊοθ, Βουμεμηαηῃ ἃ Πα οΟἰΠΟΥ σοοα δας Που [165 δοσαρὲ {Π|15 
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Ἰαϊίου νίενν ἴῃ τοσαγα ἴο {πὸ ἰπίογργείαιοη οἵ {Π6 βεπίθηοθ, χγείαϊηΐησ 
Βονγενοῦ {ΠῸ δοοσιβαίϊνε (τὸ... γενέσθαι), νν Π]ο ἢ [ΠΟΥ 151 ἔν οα [Π6 ἀπα]οσΥ 
οὗ ἃ Ῥαββασε ἴῃ Ρ]αΐ. Ζαξγῆ. τοο Ε, (ἐγὼ αἴτιος τό σε ἀποκρίνασθαι). ΤὴΕ 
σουπίευ {πεοτγ---ἰπαΐς (Π6 οἰαιιθα ἰη πποθϑίϊοη. 15 Θχρ]απαίουυ οὗ "Ἔρως 
ΤαῖΠοΥ ἰπαπ οἵ τούτου---ἰδ τηαϊπίαϊηθα Ὀγν Κι ϊπηθυ, νι Ποβα ἀιρτιηθηΐβ 
ΔΡΡΘΑΥ ἴο Π16 ΘοΠπο] βῖνθ, νυ ΠΕ ΠΟΥ τνα σοηβι (6 (Π6 γηγίηπιὶ οἵ [Π6 ρδ8- 
βαρ νν ΠΟ ἢ ἀἰσ ΠΟΥ] βοραγαΐθα τούτου ἴτοπὶ {Π6 νου 5 νυ] ἢ [Ο]]ονν, οὐ 
1π6 πππιϑιι] σΠπαγαοίου οἵ {Π6 ρῆταβα ὁ ἐμὸς ἔρως, νν 10 ποοαϑβϑιίαίθϑ (Π 6 
Δα Πο. οἵ 5οπηθ απ] Ὑ1πρ οἸαιιβθ, ᾿ΓΥΔη5]αΐθ {ΠΘυθίουθ 85. [Ο]]ονν5 : 
“ΒΒ γγὲὶ}] αβϑιγθα {παΐ [Π6 σδῖιβε οἵ 411] [Π15 15 τὴν ᾿ἰηΐθηβο ἀθϑίγα (ΠΥ) ἴο 6 
ἔτι ἴο {πῸὶ σαιιβ οἵ [ῃη6 ατθοῖζβ, ἀπα (ϑεοοπα]ν) ἴο γείασῃ ἴο {Π6 οοαβέ 
ΒΙΡΡοτίθα, ἴῃ σταί π66 [ΟΥ̓ ΤΥ 5 υνΊοθ5, ὈΥ [Πο56 4116} ἰγοῸρ5 ννῆο, Ἔνεῃ 
5 Πίτο]ησ5, ὑγεῖα [Π6 τηαϊηβίαν οὐ Οὐχ ἀπηηρ ΠῚΒ5. Τηάτο ἴο {Π6 
Ἰηζουϊοσ᾽. 

8.23. ὀρθὴν ἔχειν͵Ἱ]ΠἨ ὙἼΤΠΕ τιάρα οὐ κίδαρις ννὰ5 5] 664 ὈῪ ἃ ὈΪπΕ 
δηα να Ὀαπα (οἵ. (ὐατέ. 111. 3. 1090). Τί ννὰβ ὑγοΟυ 1 ἃ 5]ορίῃρ ρΡοϑι- 
το (κεκλιμένη) Ὀγ {Π6 ἸΠΈΘΥΙΟΥ Ῥευβίαη δας ΠΟΥ 165: [Π6 τεάρα ὀρθὴ Ὀεϊηρ 
ΤΕΒΕΥν α ΤοΥ {πε Κιηρσ αοθθ. ὍΤΠηδ ρῆταβα τιάραν ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἔχειν 15 αἴ 
Βθαβί ἃ 5Ε} 1164 ομθ, ἀπα Πλθθη5 ἀρΡΡδΥΘΠΓΥ {Ππαΐ, ἢ ἀδνοίεα [Ο]]οννε 5, 
Ἔν θη ἃ Ῥτϊναΐα 1] ν 118] πλαν δηϊθγίαϊη {Π6 [86] ησ5, Πα ρευπαρ5 1614 
{π6 δυιπουγ, οἵ δῇ δοίμα] [κῖησ. Κα ἀπποΥ τεσαγαϑ 1 5 δὴ 1π|]π]δίϊοι 
{Παὲ ΤΊ ΒΒ ΡΠΈΓΠΕ5 νγαθ. ΙΓ Δ αν βοΠ πη ἴο ΒῸΡΡΙαπΐ Ατὐίΐαχουχεβ οἡ {Π6 
Ῥευβίδη [Π͵ῸΠ6 : ἃ βισσοβίϊοη ὑνῃ 10] 15 ἀθϑίππιοίϊνο, 1 τΠ]η]ς, οὗ 1Π6 δητϊὶ- 
{Π6515, {πΠ6 βοϊπξ οἵ υυῃϊο ἢ 1165 1η {Π6 ἔδοῖ [Πδὲ ΤΊΒΒαΡ ΠΘΓΠ 65 15 σαγ6 1655 οὗ 
1Π6 {ΠΠ16 οἵἉ Κιίηρσ 1 ΟὨ]Υ Π6 σαῃ δχϑίοϊβα ἃ αἰ ησῚΥ ρονγεῦ. Ῥυθοίβεὶγ (Π6 
ΒΩΙΏ6 56 ΠΕ Π]Θηΐ ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ ἃ ἥπο ρΡάββαρε οἵ ϑορῇ. Ο. 7. 587, 

ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν 
τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν, 
οὔτ᾽ ἄλλος ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

ὃξ 224-321. 2 εγοαίραῖ ὧν ἐλε αγιρτιηεεγίς ο7 7,εοαῤἠογη5, Οεαγεμες 
φογ15ε71ίς {0 ἃ πο εγε7ῖε αὐ τυλίελ ἐλ ῥαγέϊες τυλο λας σατισειῖ ἐλὶς 7εαέοτον 
αγαἴ στ ]ε1071 α76 το ὧδ αἰδηιοτίγςεαί αγιαῖ 2 ηγισλεα, [211 σογιδζαϊόγαὐίδ 
εὐ γέεμέν ἀὲ 2γενατῖίς τίῤογι τ ρεγεγαίς α7τεὶ ἐτυεγγ σαῤίαϊγι5 ἐο αεεογηῤαιγ 
ἀζηα. Οοὐγχε αγ7ζο 7. αὐ ἐἦέ ἑεμέ ο77 7 15εαῤλεγηες ἐδδ ρετεγαΐ αγὲ αὐηιζίεα 
ζγεο ἀτς φγέδεσιεθ. ἐλ γοδέ γεηιαΐ72 οτίσζε. 

εἶπεν] 50. ὁ Κλέαρχος. 8:6 ποία οἡ ὅπως..-φυλάττοιεν (1. 4. 5) [ΟΥ 
8. 5111] τῆοΥ6 Τθυηα Κα Ὁ]6 σἤδησα ἴῃ {ΠπΠ6 βα]εοὶ οὗ ἴπΠ6 νεῖ. Ὅῇδε Ἰυχία- 
Ῥοβιείοη οἵ εἰπὼν... εἶπεν Τὴν δ ᾿ηϑίαποε ἃ5. 8 ΘΧαηΡ]6 οὗ σάτα] 655 
ΠΟΤΠΡΟΒΙΓΙΟΠ, ἃ5 8150 λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ἴῃ (Π6 [ο]]ονησ 
ΒΘΟΙΙΟΉ. 

τοιούτων ἡμῖν... ὑπαρχόντων] “ΏΘΠη γα Πᾶνα 5. ἢ σα ρβίαπεϊαὶ πχοίῖνεβ 
ἴου {ΠἸπ5ῃ!ρ᾽. 

25. ἐν τῷ ἐμφανεῖ] Τῃ {π6 ἔνγο Ἰδαάϊηρ μΜ85 (6 νογάς ἐν τῷ 
ἐμφανεῖ [ΟἸ]ονν ἐλθεῖν : ἴῃ {Π6 τετηαί που [Πθυ Ρτεσθάς ἢ. Βοῖῃ ΚΊΠΠΕΥ 
Δῃα ΜΟΙ Ργθοἢΐ ῥυείου [Π6 [Ουπηθυ σο]]οσαίίομ, Ραΐ αἸΠΕΥ τπδίθυι ΠΥ ἴῃ 
16 Ῥαποίπαιίίοη οὗ [Π6 ραββαρε: Κὐμηθυ οοπηεξοίίησ ἴΠπΠῸ Ρῆταβα ἐν τῷ 
ἐμφανεῖ νν» Ἡγηαΐ Ργεοθᾶθϑ, Ψ ΟΠ Ργθομς ἢ νΠπαΐ [Ο]]ονγ5. 1 ΘΠΕΥΕΙΥ 
ΑΡΥΘ6 ΜΙ [Π6 Ἰαίΐίευ νίανν, ἃ5 {Π6 ὄἜχργθβϑβϑίοη εἰ βούλεσθέ μοι...ἐλθεῖν 
15 5:{ΠΟ]Θ ΠΕ] σομηρ]οία ἴῃ 156], ν 116 της ννογάβ λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ 
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λέγοντας ἅΥ6 τγεαΐς ψιΠουΐ [η6 δἀα!οη οὗ δῇ δἄνευ ΟΥ̓ 15 δαπϊνα]επέ. 
Αραΐπῃ, δ5 τοσαγαᾶβ σοπβίσγποϊοη, Π6 σοπιθἰπαίΐϊοη ἐν τῷ ἐμφανεῖ ἐλθεῖν 

15, 1 {Π1η]κς, τοῦθ ορεῃ ἴο οὈ]εοΐΐοη ἔμαη ἐν τῷ ἐμφανεῖ λέγειν ΜΠΪΟΝ 
ΚύΠπΠοΥ τοσατγάβ ἡ Ἱἢ σβριοίοθη. 

8. 27. φιλοφρονούμενος] “σοιτγέθδοι γ᾽, “ἴο 5Πθνν 5. {{Ἰ 6 6]1Ππ655᾽. 
ΤἼΕ Ῥδυίορ]8 ὁσοῦγβ ἀσαῖῃ ἴῃ [Π6 58Π16 56 Πη58 ἴῃ 1Γ. 5. 29. ΕῸΓ {Π6 
[οτος οἵ τότε, 5θ6 ποΐβ οἢ 1ν΄. 1. 17. 

διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει] “ἴῃαὶ 6 νναβ Οῇ νε.Υ ΠΊΘΠ]ν ἰθύτηβ τυ Ἱ ἢ 
ΤΙββαρῃαύπηαβ. [1Γ νὰ δοσερί {Πε τεδαάϊηρ 45 σεπυΐηθ, ᾿ξ 15 οἴθαῦ νγα 
τηδὲ ππαοιβίαῃα [Π6 ραββᾶσε ἴῃ {Π6 ἄῦονε 56ηβ86, {πουρῇ φιλικῶς 
διακεῖσθαι τινι ἀδιιΆ ΠΥ τηθδη5 “ἴο Ὀὲ Κεἰ ΠΩ ]ν αἤδοίεα δοτυαγαῖς ἃ Ῥειβοη΄. 
Δ αυίουβ δἰζθγαϊίϊοηβ ἴῃ {Π6 ἰοχέ παν Ῥβεη βξιισσεβίεα (6. σ. διακεῖσθαι 
τὸν Τισσαφέρνην, «δεληίαο7, ; διακεῖσθαι αὐτῷ Τισσαφέρνην, «ϑελαε77), 
Ῥαξ {π6 ραββασεβ υοίεα Ὀγ Κὔππευ δῃὰ Καϊρευ (ποτα Ἔβρεοῖα!ν ΤΠιῖο. 
ΨΠΙ. 68, 1)επη. περὶ τῶν ἐν Χεῤῥονήσῳ Ῥ. 00. 40) 5πδνν Παΐ [Π6 Ῥῆταβα 
ΟΟΟΔΘΙΟΠΆΠΥ ἀδπηοίεβ ἃ στϑοῖργοσα] [86] ησ, νἱεννεα ἴῃ ταϊαϊίοη ἴο δἰ ΠῈΓ 
ΟΥ̓ ΡοΙἢ οὗ [Π6 ραγί8β, ἂβ ἰπ6 οοπίεχί ΠΊΔΥ ΥΘα ΪΤ6. 

οἱ ἂν ἐλεγχθῶσι)]͵ ΠΕ ΟΥ̓ΕΙ 15 ἃ5 [0]]ονν5 : (οὗτοι) τῶν Ελλήνων οἵ 
ἂν ἐλεγχθώσι. 

ὃ 28. ὑπώπτευε, ὙἼΠΕῈ σαιϑε οἵ {Π6 δπα Ῥεΐννθεη (Ἰςασοῆιβ ἀπά 
Μίδποη 15 ἴο ἈῈ Ἰοοϊκθα ἔὺσ ἴῃ σοππαχίοῃ ΜἹΠ {Π6 δνεπίβ τεσοοσαθα ἴῃ 
1. 3. 21, Οἡ ΨΏΪΟΙ Οσσαβίομ, ἴῃ Υϑαγ ΤΟΥ ΠΙ5 βεύνιοθβ ἴῃ βϑοασίησ ἴΠ6 
ἉΠΟσίαπος οἵ {πΠ6 ατεεὶς ἴτοορβ, ΟἸθαγοῆτιια τῆαβ ργομηοίςα ἴο ἴῃς ἢγϑέ 
ῬΙασα ἴπ [Π6 ἴανουγ οἵ Ογτγιβ, βιρρὶδηΐησ Μαποη ὴοῸ Παα δἰ Ποτίο 
Ῥθθη ἰγεαϊβα δ5 {π6 ομϊεί δυϊπουν ἴῃ {Π6 σαπρ. (ΟἿ (Οἰἴεβίαβ ὃ 58 
Κλεάρχῳ ἅπαντα ὁ Κῦρος συνεβούλευε, τοῦ δὲ Μενῶνος λόγος οὐδεὶς 
ἦν. ΙῺ 1. 5. τι οὗ {πε “παδαςῖς χα ππα {Π6 Ἰεαϊοις [δε] ησ, υΒῖ ἢ 
ῬΓΕΈνΑΙ]6α Ῥεΐνγεθη {ΠῸ6 ἴνγο ᾿ἰθαάθγβ, Ὀγθακίησ οαΐ ᾿ηΐο ΟΡΘΠ ΔΠΙΠΊΟΒΙΓΥ 
Δ Π4 σοτητηπηϊοαίϊησ 1[561{ ἴο {ΠΕ6ῚῚ γαβρθοῖϊνα [ΥΓΟΟΡΒ5 : ἴτοπὶ ἡ ἢ Ροϊπέ 
ἴῃ68. Παυγαῖνα ΒΌΡΡΙΪῈ5. π5 ΜΠ ἀρυπαάδηΐ ἱπ|ϊπιαΐίίοπβ Πα Μθηοπ Παά 
Θηΐουθα οὴ ἃ βυβίεπι οὗ 1πίτσιιθ ἢ Ατίαθιβ ἀπ ΤΊ ΒΒ ΡΠ ΠΕ65 ἴῃ [Π6 
ΠΟΡΒΕ οἵ τεοονευϊηρ Π15 [ὈΥΠΊΕΓ ᾿ηἤπεποθ. ἴΠπάδϑὺ [Π 6586 οἰγουτηβίαμσθβ, 
ΟἸΘαγομιι5. ἀνα1}]5 ΠΙΠΊ56]Γ οὗ [πΠ6 ἢγϑὲ ὀρροσίπηϊν ἰου ἀἸβογθαϊ τη ἢΪ5 
Υῖνα], Του 6 σδῃ βοατ ον Πᾶνα Ῥθθη ὈΠ1Π4 ἴο {πε αἰζεπάδηξ τΊβ ς5. 
Α5 Μτ Τδυῇοῦ ϑιρρεβίβ ἴῃ ΠΙ5 ποίβ, {Π6 βαϊουβυ Ῥεΐννεεη {πε ἴννο 
ΘΘΠΘΥΙΆΪ]5, 1 ποίῃϊησ Πδα Τσουγγθα ἴο αὐγαβί 1, νοι] ἴῃ 411 Ῥγο θα ΠΥ 
δανα Ῥεεη ἰδία] ἴο {Π6 βιιοςθϑβ οἵ {πΠ6 Ἀείγεαϊ. 

ὃ. 29. πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην] “5Ποι]4 θα αἰίδομεᾶ ἴο Ηἰτη᾽, 
ἘῸΥ (Πς6 δάήσιτοη οἵ {Π6 περσαίϊνα αἰζεσ ἀντιλέγειν ἀπα 5: τ} 1αΥ ψΕΓΌ 5, 
οἵ. ΞΌΡΗ. “"έζρ. 443: 

καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 

8. 20. ὁ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς κατέτεινεν)] ἘῸΥ Δποίπεοῦ ἀπά ΑἸ ἤεγεπε 
δοσοπηΐ, οί (65. 8 ύο, τό τε πλῆθος διὰ Μένωνος ἀπατηθὲν κατηνάγκασε 
καὶ ἄκοντα Κλέαρχον πρὸς Τισσαφέρνην παραγενέσθαι, καὶ Πρόξενος ὁ 
Βοιώτιος αὐτὸς ἤδη προαλοὺς ἀπάτῃ συμπαρήνει. ΤῊΪ5 νετϑίοη οὗ {Π6 
βίου 15 ποΐ ἴῃ 1[56]Γ πὶ ΠΠΥΘαΒΟΠΔ ]6 οπ6. ΠΘ Υὶϑὶς τᾶν Πᾶνα ὈθοομΊα 
ῬΙαίπου ἴῃ {π6 αγεβ οἵ ΟἸθασομαβ: δπα τ σγουἹα {Πμπ5 ΡῈ 1εἴϊ ἴοσ Μεποη 
αἱ τὴς Ἰαβδὲ ἴο βδηΐοσοβ δὴ διγδησεπιθηΐ ἰῃ ΨΥ ΠΙΟ. Π6 ψγου]α παΐαγα Π!ῦ 
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ἢανα βῃρροβεά {παΐ Ἠἷβ οὐνῖ ἰπέθγεϑίβ ὑγεῦα βθοιγ6. Τὶ 15 ΠΊΟΥΘ ῬΙΌΡΑΡΙΘ, 
Βοινενθυῖ, {παὶ (ἰδϑίαβ, νπο ννὰβ πὸ ἀοαθὲ Ἰητἰτηαΐθ ἢ ΜΘηοη ἴῃ {π6 
Ῥαυβίαῃ σαιὴρ, δχασσεγζαίεβ ἰΠ6 ἰπῆπθηος οἵ ἢϊ5 ἤθη ἴῃ εἤβεοϊίησ {πε 
οαρίαζαβ. 

ὡς εἰς ἀγορὰν] “ Ἰίαητιια ᾿πογτηθ5᾽, Κιϊίρευ. 
8 21τ. ἐπὶ [ταῖς] θύραις ἔμενον] Μ᾽ ΟΙΙΡγ ΟΠ οὐ [Π6 ἁὐίϊοθ, ψν Ἡ 116 

ἹΚυΠπασ, οὐ {π6 δαϊπουν οὗ ἃ βἰποὶα Μ8, ἰηβεγίβ 1. Αἱ ἴῃ6 σοηλ- 
τη ησετηθηΐ οὗ {Π6 βεοίίοη (ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσαφέρνους) ᾿ῖ5 ῬΙΈΒΕΠΟΘ 
15. ΟἸΘΑΥΥ γε αγθα, [οΥ [Π6 Ρἤγαβα 15 ἃ ἰθοΠ Ϊοα] ΟΠΘ 85 1 1. 2. 11. Βαῖΐ 
ἴῃ ἴῃ σαβα γα ἀγα σοῃβι ἀθυϊησ (Π6 ΔΙΐ]016 15 ἩΠηθοθϑβαῖυ, ἰῃ6 τοσαβ 
Ῥεϊηρ' τπι5εα ἴῃ ἃ ῬΌΓΕΙΥ σΈΠΕΥΙΑΙ 5656. 

88. 32-.-37. Αἐα οἦψει σἱρηιαί ἐλε φοηεγαῖς α76 α77εσίεαῖ, το τίς ἐλεῖγ 
)οϊμοτυεγς ογείδίαθ 76 σμξ αἴοτυγ. 1716 εἰϊδαςίεγ ἴς γεῤογέεαί ὧν ο7ι6 οὔ ἐλεῖ7' 
7ιτε)ιθε 7, τυῖο ἐσεαξές ; 1)ιηηεαζαίεῖν α7767. τυλίελ α ἀδῤιίαξἪίογε α771:65 777) 
ἐλε Ζεγοῖαγε καγι, ἀεααίεα ὧν ΑΙ γἹαφις αγιι 7711λγ]ααΐες. 

συνελαμβάνοντο... κατεκόπησαν) ΟΡΞβεῖνε ἴΠ6 οἤδηρσα οὗ ξεηβθ. Τῃ 
11. 1. 2, ΠΕΙΕ {πῸ Πιβίουϊαη τανεσίβ ἰο {Π6 Οσσυγεποθ, συνειλημμένοι 
ηα ἀπολώλεσαν ατα {Π6 νυοσάϑ τι56ά. 

ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν... πάντας ἔκτεινον] (ΓΙ. 1. 1. 5, ὅστις δ᾽ ἀφικνοῖτο... 
πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο. 

8. 32. ἠμφιγνόουν] ἠμφεγνόουν Το ὀγεελέ, αὶ ἴοττη Ξυσσεβίεα Ὀν ἡἠμ- 
φηγνόουν ὙΥὨΪΟΠ ΔΡΡΘαΙβ ἴῃ ἔννο ροοά μ85.. Μογϑονεσ ἴῃ “ῬΙαῖο ννεὲ ανε 
{Π6 ἀοιθ]Υ δπρτηδηϊεα δογὶϑὲ (ἠμφεγνόησα). 

8 35. ἦσαν] ὍΠε δοίϊοῃ οἵ {Π6 νεῖ 15 ἴἤτοννη Ὀδοῖς ἴο {Π6 ρετϊοα 
ΠΕη ΟΥΤ5. νγα5. 5111} αἰῖνθβ. ὅε8 ποίβ οἡ [Π6 τι56 οἵ {Π6 ἱπῃρετίθοϊ [ἢ 
ἴπ ΤΟΥ. ἴς 

8. 27. φυλαττόμενοι] “οἡ πεῖν σιιατα᾽, “ σαπουβ] γ᾽. 
τὰ περὶ Προξένου] (ΟἿ, ΠΠ. 1. 4; ΠΕΥΘ Δῃ δοσοπηΐ 15 σίνεη οὗ {Π6 

Ἰπτηαΐα σϑαἰϊοηβ νυ ῃϊο αχιβίθα Ὀαΐνγεθη Χεποόρμοη ἀηα ΡΙοχοϑηι. 
Κυίσευ, ἴῃ δῇ εἰαθογαΐε ποίε οῃ {Π|5 τι56 οἵ περὶ νἢ (ῃ6 σαηϊίῖνα, 5Πανν5 
ἐμαῖ, γγΠ116 τὰ περὶ ἹΤρόξενον νγου]α 5ΙΠΠΡῚΥ 5ίαϊθ “πὸ [αἴβ οἱ Ῥγόχεηιβ᾽ 
85 8 ἱπάερεπάδηξςξ [δοΐ, {Π6 σαεηϊῖνα 15 Πρ] οΥἝα ΠΏ 1 ὈΕΟΘΟΠΊ65 8 
τηδίζου οὗ Ἰῃηϊογαϑέ ΟΥ̓ ἘΠ ΤΥ ἴο ΟἴΠΘΥ5. 

88. 39- -εηἢ. ἥἼγίαξις σιεηηηογς ἐΐε Ογεοζς ἴθ 5177 6716127. 417167 α7ὲ 
ἐγαλρηταγιέ γεῤίν Ἴγονε ΟἸδαγιογ, ἃ 2γοῥοΣ 1072 15 γιααο ν Χεποῤλοτι ἐρ {ἦς 
ἐὔεεξ ἐλαΐ Φγοχεέχιτις ἀγα ἤ7έγιογε σλομαῖ ὅδ αἰλοτυεαῖ ἐο γετ51ὲ ἐλ σα7)12 171 
ἐλε «αξαεῖέν 4 »ιεαϊϊαίογσ. 1700 ἐλ ἐλε δγευογδ γε {2771 710 (715 τὺ 67.. 

ἔστησαν εἰς ἐπήκοον͵ὴ͵ ΑΑ Ῥτορπαηΐ ἔουτ οὗ ἐχργθββίοη ἔοσ (ἐλθόντες) 
εἷς ἐπήκοον ἔστησαν. ΟἿ. προσελθόντες εἰς ἐπήκοον (1Υ. 4. 5). 

ἔχει τὴν δίκην] “Ππα5 5 ἀεβεγίβ᾽, 
ὁ βασιλεὺς] ὍΤΠς δἀαϊίίοη οἵ (Π6 δυί!ο]6, νῃ]οἢ ἀρρεατῖϑ ἰπ [Π6 [ἢτεο 

Ἰεαάϊηρ Μ55, 15 ππιισιι8]. ΤΕ 15 Δ πλ γα Ὁ] Ἔχρ]αϊπθα Ὀγ Καὶ ὕΠποΥ 5 ἰακίηρ 
{με Ρἴδος οὗ 1μ6 Ῥοββθββῖνε ργόποιῃ ἴῃ {πε βεηβε οἵ " σγέγ' ἱαἸηρ᾽. 

τοῦ ἐκείνου δούλου] ΤΠ ροβί(ἴοη οἵ ἐῃς αγίϊο]β, ψγΠ10}} 15 ἴο Βο ἰαϊκοῃ 
ἴπ σοπμποχίοη ΨἹΠ δούλου, 15 αἰπΕ ΠΟΥ ορεη ἴο οὈ]εοίίοη. ὍΠ86 ο0]- 
Ἰοσαϊίομ, Πούγενευ, ἴα ἃ ανουσία πα ἢ Οὐγ δαῖμοσ. Οἵ. ν. 5. τ 
οὐδὲν ἐλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων, οί. ν11. 1.13 τῶν ἐκείνων δούλων, ἀπ 
ΤΠΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΥ ραββθασεβ. ΕἸΧχοθρίίοη τηϊσμί ἀ]5ὸ 6 ἰαίζθη οἡ ἴΠ6 στοιπᾶ 
οὗ φατε θα υυυϊησ ἰο {Ππ Ἰπχίαροβιτοη οὗ αὑτοῦ ἀπά ἐκείνου ἴῃ τεΐεσεησα 
ἰο ἴῃς βαπηα ἱπαϊνι πα] : ἱπουρῃ ἰξ οδῃ οὗ οουτβα Ὀ6 διριβα {Παξ ἰῃς 

25--2 
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φΟποΙμαϊηρ ννογᾶς οὗ ἴπΠ6 βεπίθποθ ἃύα ΟΠΪ]Υ ἃ οογητηθπὲ ὈΥ Αὐϊαθις οα 
1Πε 5ἰαίϊθπηθηΐὶ νη ϊοἢ ργεοθῆθβ. 1 Πᾶνα ἡποίεα ἴπ ἴΠ6 Τηϊτοάποίίοη ἃ 
ΨΕΓΥ 5ΙΠΉΠΠΑΥ Ράβθασε ΠΌΠΙ 1. 6. 6, ἴῃ ἩΠΙοη {πΠ6 ννογάβ αὐτῷ Δηα τούτῳ 
816 ΟΡ ἴο {πὸ βαπιε ομ]εοίίοη. ὑ 

8. 390. ἡμῖν] Μδοιηίομδεὶ τηακαβ [Π6 ἀαίϊνε ἀαρεπα οἡ ὀμόσαντες, 
Δ εῖβῖκα οἡ τοὺς αὐτοὺς, ἴῃ ὙΠΟ, οα56 1 ταρυεβαηΐβ {Π6 Οὐ ΠΑΥΥ Ρἤγαβα 
ἴοσ σοποϊπϊηρσ ἀῃ οἴδηβινε ἀπ ἀδίθηβινα 8ΠΠ|ὰποθ. 1 Πᾶνα ΠΠ1|6 ἀοαθέ 
1Παΐ ὈοΙΠ βαρσεβίίοηβ ἀγα τὶσηΐ, δπα {Παΐ [Π6 νγογά 15 ῬυτΡΟΒΕΙΥ ρῥ]αςαᾶ, 
1|κῈ πιᾶῃν ΟἰΠοΥβ, ὑγΠεσα 1 τηὰνὺ 4 ἀου]6 ἀπίν ἴῃ {Π6 βεπίεποθ. ΤΠ6 
τῆγίῃπι οὗ {π6 ῥαββασα 1}, αἴ δ ΠΥ ταΐβ, ρυβοϊπαάςβ 115 βεραγαίϊοη ἔγοπῆ 
ὀμόσαντες. 

(οὗς)}}] ὙὉὍῆδ τηαπαβουρί τοδάϊηρ 15 ὡς, ΥΙΟἢ 15 πε Ὀγ ΟΠ Ρυς με, 
ΘΟΠποΙ θυ, Ῥούβοη αηα οἴπειβ οἡ {Π6 διυῖπου Υ οὗ οπα ἱπίθυιοσ Μ8, 
ΜἘ16 Κυύμπηευ ἄοεβ ποῖ Ἔνεῃ Ὀγδοϊτεὶ 1ξ, [πουσ ἢ Πα βυρσσεβίβ ἐῃαξ οὕτως 
ΤῊΔΥ ῬΟΚΒΙΙΥ Πᾶνα Ῥθθη {ΠπῸ οὐἱρῖπαὶ υγοστά. Βαΐ, 1 ἃ σῆαηρα 5 τεηαϊγεᾶ 
ἴπ 1Π15 ἀϊγθοῖῖομ, ὧδε νου] Ῥ6 ἃ 1655 νἱοἱθηξ αἰζθγαίϊΐοη, ἀπά ἴῃ ἃ ἀοίοζὶς 
56ῆ56. ὑγοι ἢ 6. ῬΘΟυΠΔΥΥ ἰογοιθ]α. ἴῃ σοπηπδχίοη ΜΠ {π6 σοηΐεοχί. 
7Τασοῦ5 τεϊαϊῃς ὡς, ννΙΟἢ ΠῈ τοραγαβ ἃ5 δῃ Ἔχο]ατηδίίοῃ, (ψηαη ἐ1ε7, 1767 } 
ψηαη Ζ)1 16 3), νΥΏ116 οἴου ἔγεαΐ 1 85. δῇ δνν]ενναγα αγζαεοζμέλογε, νυ] Οἢ 
ΟΙοβας {πῸὸ βθηΐθποα α5 ἱποιρῇ ὡς ἀπά ποΐ οἵτινες Πα] οσουττεά ἴῃ {86 
ΘΑΥΠΕΥ οἷαιβθ. Τ1Ιη [Π6 ῥγθβεπί δαϊίίοη 1 παν νεπίμπγεα ἴο τεαᾶ οὖς 
ἰπβίβαα οἵ ὡς, ΠΟ Π, ἢ [Πς 5] σηΐοθε ΡῬΌβϑῖθ]Ὲ ἀενίαϊίοη ΠτῸπὶ {π6 
Μ55, τοϑίογος. {Π6 σοππϑχίοῃ Ὀθεΐνγθθῃ [Π6 οἰαυβεξ απα ᾿πούδαβος {Π6 ἔογοΘ 
οὗ ἴῃε οἸϊπηαχ : “μανίησ Ὀείγαγεά, 1 αν, ἴΠ 6 νΕΥΥ πιθη Ἰ ΠΟΤῚ Ὑ ΙΓ 
οδίἢ νγαβ (αἸζεη---[ῃΠ 6 ποθ ὑγΠΟΠὶ γοὰ Πᾶνα ΠΟΥ 5151η---ηα τ] ΤΠ 6 πὰ 
411 [6 τεϑὲ οὗ τι εἴς. 

8.41. ἐπὶ τούτοις] “ ἱπεγειροπ᾿. 
ἔλυε τὰς σπονδάς] ἘῸΣ ἰῃθ ἴογτος οἵ ἐπε ᾿πηρογίδοϊ, ξεβα ποΐθ. οῃ 

ἦσαν ἴῃ ὃ 35. 
Πρόξενος δὲ καὶ Μένων] γε τηϊρῃὲ παν Ὄχρθοίεα Πρόξενον δὲ καὶ 

Μένωνα ἴῃ ἀϊτοσξ σοηπηθχίοῃ τυ πέμψατε, πὰς {Π6 πηθπίϊοη οἵ {δεῖν 
ΠΆΤΩ6Β5 15 ΤΟ ΠἀοΥοα τόσα δ ρῃδίϊο Ὀγ {Π15 5ρεοὶεβ οἵ αἰἰγαοίίοη. ΚΌΠΟΥ 
ΠΟΠΊΡΑΙΕΒ 1Π. 2. 12, Δη4 ἃ Ρᾶββασθ ἴῃ 1. 1. 5 (βαρβάρων ἐπεμελεῖτο 
κιτ.λ.), [ῃ6 Ἰαϊέου οὗ νυ] ἢ 15 ποῖ αἰτοσείμευ ἃ οαβα ἴῃ ροϊπΐ. 

φίλοι γε ὄντες] “ Ξἴῃσε ὈΥ γοιγ αοοοιπηΐ {Π6Ὺ ἀγα πα παβ᾽. 

σΠΆΡΤ Ι ΨῚς 

88. 1-,15. Ζ77}2 α»αὶ ἐλαγαείο7, οὗ Οεαγελπς. 
ἀνήχθησαν ὡς βασιλέα] ὙΠῸ ἰτεαϊπηθπί οἵ 1Π6 σϑηθγαϊβ, Ῥ ΠΟΥ ἰὸ 

{πεῖν ἐχεσαιίοη, 15 ἀθβουιθαα δὲ Ἰθβησίῃ ἴῃ ΤΉΪΥ]νν411 (]. τν. Ρ. 324). 
Μεποη πγὰβ Δ]]οννβα ἴο Ἰΐησδυ ἴου ἃ γξαὺ Ὀείογα Π6 ννὰβ ραΐ ἕο ἄθαίῃ : Π6 
οἴποῖβ, ψ ἢ [Π6 Ἔχοθρίϊοη οἵ ΟἸθαυσῆιβ, νγεγα δχϑουΐθα αἰου ἃ 5βοσί 
Ρεποά οἵ ᾿πηρ ]βοητηθηΐ. Ῥαγυϑβαῖβ ᾿ἰ564 βνευὺ εἤοτέ ἢ τΠ6 Κίησ ἴο 
ἴηάμπος Ἠΐτη ἴο β5ραγθ {πΠ8 Π|6 οἵ Ο]δασομιιβ, θὰ νγὰβ πα ϊθ ἴο σοππίθγαοι 

. Πα ᾿πηἤπιθησα οὗ ϑ.δι1γὰ---ης νυ οὗ Ατίαχθυχεβ-- ὙΠ0 βθουγϑα ἢἰβ ἀθαίῃ. 
ἐκ πάντων) “οη [Πε ρατί οὗἉ 411, ἃ 56 οὗ {πΠ6 Ῥγεροβιίτίοη ψνῖοἢ 15 

Πραπθηΐ ἴῃ ροαῖσγ. ὍΠ8 ἴπθουυ {Παΐ ἐκ ἰβ ἴο 6 ἴαϊκεαπ ἴῃ οἷοβα Ὁοη- 
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ποχίοθ ἢ {Π6 αν ὁμολογουμένως, “ἀνονίθαν ὈΥ 411] ψηο ἱκηονν 
Ὠϊηλ᾽, τῆν ΡΕΥμαΡρ5 πανα Ῥβεὴ ἰοιιπάθα ὁπ ἴΠ6 Δηδ]ορΎ οἵ {πΠ6 ρῆτγαβα 
ὙΠΟ Ἰηϊγοάποεβ [Π6 ἀθβουϊρίϊο οἱ {Π6 οΠαγαοΐίθυ οἵ ΟΟὝὙΥι5 ἴῃ 1. 9. 1; 
ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Ἰζύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι. 

8.2. παρέμενεν] ὍΤΠδ τεδαϊηρσ οὗ [ΠῈ ἔσο θεϑδί μ88. ΠΕ ΤΕ ΔΙ ΠΩ͂ΘΥ 
σῖνε {π6 δουὶϑὶ παρέμεινεν. ἼΠΕ νει, α5 ΚΌΠΟΥ ποίϊοθβ, οαπποῖ ΡῈ 
ταῖζθη ἴῃ 115 1Ἰἴ6γᾺ] 56 η56, ἃ5 1 15. οἰθαῦ ΠΌτη {Π6 δοοουπηΐ ἴῃ {π6 Ζχοεγιῖες 
(1. τ. 36, 1. 3. 15), (Πα (ΟἸεδαγοῃιι5 νναὰ5 ΠΕ] ΘΠΕΠΥ ρΡατίθα ἔγοπὶ {Π 6 
αυτίησ Πἰβ ΤηἸβϑίοηβ ἴο ΒυζΖαηίμιμη, Πα] σθάοῃ, ἀπα αἰβθννποσα. ΤΥδη5. 
τῃεσγείογε : “Π6 νγὰβ ἔγχε ἴο {Π6}Γ σδιιβε᾽. 

ὡς ἐδύνατο] “ὈΥ ὙΠαΐονου τηθαηβ᾽, “ἴθ Ππαΐ νὰν Πα οου]ᾶ᾽, ἃ 5ι6- 
σεβίϊοη Παὶ ἢ6 Πα επρ]ουβα ἀδβοθρίϊοη οὐ ἱπίσισιια ἴῃ βεοασιηρ [Π]5 
ΟΠ Δ ΠΩ. 

Περίνθου] Ῥεγπίπιβ τταὰβ ἃ ἴον οὗ ΤΊιταςο, βιἰπαϊθα οα {πε Ῥτο- 
Ῥοπίϊβ ἴο {πὸ τνεβὶ οἵ Βυζαηίϊιμη. ΤΤ{ ννὰβ αἰϊζθυνναγβ σα] θα “Ζεγακίεα, 
ἃ ΠΆΤῚ6 ὙΒΙΟΝ βυγνῖνοβ ἴῃ {Π6 τηοάθγηῃ ἤζεγαλί. 

8 3. ἔξω ὄντος αὐτοῦ] Τα εππρὶουπηεηΐ οἵ {πΠ6 σθηϊῖνα ἀΌβοϊαία 
ἴῃ Ῥΐαςε οἵ ἃ ραγίοῖρὶα ἴῃ αἰγοοῖ ἀσγθειηθηΐ ψ ἢ {Π6 σα] θοΐ Πὰ5 ὈΘ θη 
ΠοΙΙοΘα ἴῃ σΟΠμποχῖοὴ ὙνὩἢ οἰκισθέντος (ν. 3. 7). ὙΠε οδ]εοΐ οἵ 1Π6 
Ἰάϊοτ 15. Οἰθαυν ἴο σῖνα δα 0 Π 8] ΡΥΟΠΊΪΠΘησ 6. ΟΥ̓ ΘΙ Ρ ΠΑ 515 ἴο ἃ 5ίαΐβ- 
τηθηΐ. 

ἐξ Ἴσθμοῦ] ϑεῃποιάθυ, Πο 15 [Ο]]οννοα ῬΥ [Π6 τηα]ουιγ οἵ {πε 
δας που 165, πίθους ΠοῸπὶ {πΠ6 οοπίοχέ {(παΐ [ῃ6 ΙςΠτηὰ5 οἱ Οὐογληέξ 
15. τηβδαηΐ. Βαΐ, σοῃβιθυησ [ῃ6 Ἰοσα] 65. ὑνῃϊο ἢ ἀγα ἄθαὶὲ ψν]ἢ 1πῃ 
[ῃ6 ρῬᾶββαρθ, νγε ποι] βιγεῖγ Πᾶνε ἀχρεοίθα {ῃ6 δαάιίοη οἵ βοῖπηα 
4Α] γησ Ἔρ πεῖ, 1 [Π6 Αἰ]βίοη δα θεθὴ ἴο ΔηΥ οΟἴπευ {πάη [Π6 
“ΓΗγδοίαη ρεπϊηβαϊα. Μούθονου, ὈΥ τεπάουϊησ {Π6 ννογ5. εἰς ᾿Ελλήσ- 
πόντον “Ζγιίο ἴῃ ΘΙ] βροηΐ.᾽, ΔπῪ αἰ βΠσα]Υ ἴῃ τϑοοπο! ]ησ {πΠ6 ἴννο 
βίαίθιθηΐθ νν1}] θὈ6 Θαϑῖ]ν γοπηονϑά. 

8 4. ἐκ τούτου] “ἴπ σοηβεηιεποα οἵ {ῃἰ5΄. ΤΠῈ βεηΐθποο ὙΠ ]Οἢ 
{Ο]]ονν5 Παθ Ῥθθη {π6 βυθ]θοῖ οὐ τηθο ἢ αἸβοιββίοη διηοηρ {Π6 ΠΟΙ ΠΊΘΠ- 
ἰαΐοτβ. Υ̓ΠΕΙΠΕΥ να ππάογθίαηα {Π6 νεγῦ ἔπεισε (νν 11} ΑΥ ΕἸ5].6) 85 
βιστγησ παῖ [ἢ6 νναῦ ἀσαϊηβδί Αὐίαχθυχοβ νὰ Ὁππάογίακθη αἱ {πὸ 
1ηδι]σαϊίοη οἵ (Ἰθαυομι5, ΟΥ̓ 45. 51 ΠΠΡῚῪ γϑίευσιησ ἴο {Π6 πποποίδιυ σταηΐ 
Ὀν ψηΪοη Οὐτὰβ βθοστεα 5 βεύνίοθϑ, ψνῃϊοῇ ἰ5 {Π6 βυρσοβδίίοῃη οἵ 
ΘΟΒ ΘΙ ΠΟΥ, 1Ὁ 15 σογίδϊη Παΐ ἴῃ ΠΕΙΓΠΕΥ οαθα 4ὸ νὰ ἢπα δὴν ἀείαι]οα 
δοσοιηΐ οἵ {Π6 {γρηβαοίίοη, εἰ ΠΕ ἴῃ 1. 1. 9 ([Π8 ραββασθ νη] ἢ (68]5 
ψἹἢ [Π6 Οἰγοιπηβία Π 665) ΟΥ̓ΪΠ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΥ ροσγίίοη οἱ {πς ““»αφαςῖς. Τί 15 
ΜΕΥ ῬΟΒΒΙ]6 [Παΐ ΟἿ Δα ΠΟΥ Πτηβο] Γ ̓πηαριπθα {Παΐ ἴπ6 ἀδίαι]5. ἴῃ 
απδϑίίοη παὰ Ὀδθὴ σίνεη ἴῃ οοηπθχίοη Ἰ [Π6 ἰΟΥ̓ΠΊΘΥ Ραββαρε: ἃ 
βΒοϊ απο ΠΟ 15 δοοερίθα ἃ5 ϑβα(ἰβϑίδοίουυ ὈΥῚ Κι μηευ, ΚΚαϊϊσου, δηα 
ΜδομηοΠδεὶ. 

ὃ 5. οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο] (Γ 1. 3. 3, μυρίους ἔδωκε δαρεικούς, 
οὖς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοί, ἀλλ᾽ οὐδὲ καθηδυπάθησα. 

ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων] ΒῸΓ {πὸ ἴοτος οἵ {π6 ρυεροβί[ἴοη 566 ποίβ 
ΟἿ 1. 1. 9, ὙΠΕΙΕ ἴΠ6 βαϊὴβ ρῆγαβα 15. πιϑεα ἴῃ (Ἔβουιθῖηρσ {πὸ ἰγαηβδο- 
τίοη. 

ἀπὸ τούτου] “ἰίτοπὶ {παΐ {ἰτης ᾽, “{πεποείουί ἢ. Οἵἃ, ἀπὸ τοῦ πρώτου, 
“του ἰῃς6 δυβε᾽ (τν. 3. 9)... ὙΤΠὴδ πϑὰ8] οὐάευ οὗ {πΠ6 φῆγαβε ἄγειν καὶ 
φέρειν 15 Βετα Ἰηνετίς. Οὐ οαβίοπα ΠΥ (Π8 νου 5 ἀγα 56 βεραγαίεϊγ, ε0Ρ. 
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ἴῃ 1. 1. 8 (ὧν οὐδὲν ἔφερον οἱ “Ἑλληνες), ΠΕΥΘ ΠΟ τηβπίϊοη Παᾶ Ῥεαπ 
τηαᾶθ οὗ δἔἔωε ςἴοοκ, ἴο ψνῃϊοῃ {π6 νγογὰ ἀγεὶν νγοῦ]α Ῥαγ σα] ΥΪῪ ὙΘίαδυ. 
Μδοιλίομδθὶ ἰηβίαησες [Π6 ϑοοίοῃ βαγίηρ “ἴο τϑᾶνα δῃηα Πα ἀ5 ἴΠ6 
τηοάσδτῃ δαπνα! επί οὗ {Π6 Ρῆγαβθ. 

αὖ} “ἴῃ τατη᾽ : 1.6. ἴῃ σοηέγαβέ ἢ 5. ῥρυθνίοιβ σαπηραῖσηϑβ ϑΥ ΒΙσ ἢ 
Ἦδ Παά σοοπάιποίεα 51 ηρ]6-Παπαεά. 

8 6. ὥστε πολεμεῖν] “οἡ {Π6 πησογοίαπαϊησ {παΐ τ 6 ΤΟΥ τγατ᾽. 
ΟΕ ὥστε ἐκπλεῖν (ν. 6. 26), “ου 1Π6 Ξεϊρυ]αίίοη [παΐ {Π6γ εἴς [Π6 σου ΓΥ 
ὍΥ 56δ᾽. 

8. 7. φιλοκίνδυνός τε ἣν]  Απδινεγεα ὈΥ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, 
1η6 ᾿πιουτηθαϊαΐα οἰδιιβα (καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους) 
Ῥεΐηῃρ Ἐχρ απαίουυ οὗ φιλοκίνδυνος. 

8 8. ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου] “ σοποιάοτγίησ (ῃ6 ΤΠαγαοίου οὗ ἢϊβ 
αἰβροβιτοη Ὁ, ὙΠα καὶ ᾿υείοτε ἐκεῖνος ἈΡῬΘδυβ ἴο τὴ8β Ὁπηθοδϑβαῖυν, δηᾶ 
Ἰπάθθα Ἰποχρ]] } 016. Τὰ 15 ἰοὰαπα, Πονγενοῦ, ἴῃ 411 (η6 Μ55, δἰ ἴΠῈΥ 5 
ἃ βοραγαίβ νγογὰ Οὐ ἴῃ οὐαβὶβ ψ ἢ ἐκεῖνος. 

ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν] “ἴο ᾿πϑρῖγα {Ποβα δρουῦΐ Πΐπν νυ Ίτἢ [Π6 σοη- 
νἱοίοι {παΐ ΟἸθαγομιιβ τππιδὲ θῈ ορεγεα᾽. ὉΠ βαυρβεϊςαθοη οὗ [Π 6 ΡΥΟΡῈΥ 
ΠᾶΙη6 ἴῃ ΡΪαςε οἵ ἑαυτῷ 4445 50 ἀξοϊάθα]ν ἴο {π6 ἔοτος οὗ {π6 βίαϊθπχθηὶ 
1Παΐ 1Ὁ 15 βυγρυίβίησ ἴο πη 1ἰ τεσαγαθδα 85 ἃ απ Οα ΠΥ ὈΥ 5οπια οὗ ἴῃ 8 
σοπητηθηΐαΐουβ ΑΑ γα ῃ δ κα Ὁ]6 1ΠΠπιβιγαΐϊϊοι οὗ [Π6 ῥγαεβθηΐ ραββασθ 15 
αποίεα ὈγΥ Καίϊϊσου ἔγοιη ἴΠ6 Οδεογοηλεῖςς (ΧΧῚ. 7): ἐῤῥωμένοι ἄρχοντες 
γίγνονται, οἱ ἂν δύνωνται ἐμποιῆσαι τοῖς στρατιώταις ἀκολουθητέον εἶναι καὶ 
διὰ πυρὸς καὶ διὰ παντὸς κινδύνου. 

8 9. ἔσθ᾽ ὁτε] Απ δαμνα]εηΐ ἔου ἐνίοτε, [Π6 στερϑίϊ οι οὗ νυ] ἢ 15 
ὈΥ 1{Π15 πηθαῃ5 ἀνοϊθα. [πη (8 [Ὁ] ον ησ βεηΐθποθ, γνώμῃ τηθαῃβ “ ὈΥ͂ 
τα ]ε᾽, “οἡ ΡυΪΠοΙΡ16᾽. 

8 το. ἔφασαν] ΘὍΠε βαυίησ ἴ5 σποίθα δ5 ἴπ6 αἰίθγαποα οὗ (]εατοπαβ 
Ὀγ Ετγοπίϊηιβ δπα Δ ΔΙ ουῖιια Μαχίμητβ, ννῃ]]6 αἱ [Π6 βαπιθ ἔἶἰτη6 ἘΠΕ Ὺ πλΐ5- 
ΔΡΡΓΙΘΗΘΠΑ 115 σΠαγδοίου ἴῃ {Π]ἸηἸκίησ {Παΐ 1{ νγὰβ [ουτλ8}}ν δα ἀγεββθα ἴο ΠΙ5 
ἴτοορβθ. Νὸο ἀοιυθί, 85 Ὠι που βιισσαβίβ, 1 νγὰβ οαϑαΆ ΠΥ αἰζεγθα ἴῃ τΠ6 
ΟΟΌγ56 οὗ σοηνθυβαίοη. 

φίλων ἀφέξεσθαι] “ αὐδίαϊη ἴτοπι ᾿π]ατίησ [6 π45᾽. 
8. 11. ἐν τοῖς ἀλλοὶς προσώποι:] 1 ΘΠΓΓΟΙν ἀρτθα ἢ Καὶ ποῦ, ΠΟ 

τεΐαϊηβ ἄλλοις ἴῃ {π6 οχί οι {Π6 δας ΠΟΥ Υ οὗ 811 ἴῃε Ἰεαάίησ μ8585. Τὸ 15 
οτηϊθα, Πονγαναυ, ὈΥ {Π6 ππδ]ου ἐν οὗ ἴῃς Ῥεϑὲ βάϊίουβ, ἱποϊπαϊηρ ΨῸ]]- 
Ῥγβομῖ, Κυΐρθυ, Βογποπαπη ἀπα ὈΙποτέ, ἐπουρῃ [Π6 δτηρ] ουτηθηΐ οὗ 
1Π ΡῬΙΌγΑ] προσώποις ἴῃ ΡΙασεα οὗ {Π6 5Ι ΠσΊΠΑΥ Δ Π4 Ἰῃ τείθγεποθ ἴο ἃ βἰηρὶθ 
1παϊν! 44] ννοι]α ἀρρεαῦ ἴο θῈ δἱτορθίποῦ ᾿Ἰηαθἔβηβι Ὁ ]6. Βαΐ, δοσερέησ 
1Π6 Ρῆγαββ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις ἃ5 ὉΠη ΕΘ ΟΠ ΌΪΥ σϑηπΐηθ, τγα 5Π4}] 
ἢΠηά ἃ αἰ σα] γ 1η ἀδἰθυμπησ 15 Ῥγεοῖβθ μηθαπίησ, [ὕβαδ!ν 1{ 15 ἰα τ 
ἴο 55} {Παξ ὁ Π15 Ῥ]Οοτ πη 655 βθεμηθα σΠθουμα] ιηοηρ (1.6. ὈῪ σομηρατί- 
505 1) {Π86 ἴδοεβ οἵ {Ππ6 γεβε, Βαϊ (η6 σοπίοχε, 1 τΠϊηῖκ, βαρσεβίϑ 
ὉΠΟΙΠΘΥ ΔΠ4 ΤΟΥ͂Θ ἰογοῖ Ὁ] 6 το ουϊηρσ: “15 ο]οουηΐηθϑς ἔΠ6Π 5ΠῸΠΟ ἃ5 
ἃ Ὀῆρῃς Πρπε (τεῆθοιϊε 4) ἴῃ [Π6 ἴαοοβ οὔ ἔμοβε ἀγοιπηᾷ Πϊηλ᾽. 

τὸ χαλεπὸν... χαλεπὸν] ΟὈΞοῖνα ἴπ ΡΙΑΥ͂ Προ [Π6 δοῖϊγε δηᾶ ραϑ- 
ϑῖνθ πηθαηϊηρσϑβ οἵ {Π6 δα]θοῖῖνο. 

δ 12. ᾿αρχομένους]-- ὥστε ἄρχεσθαι, "ἴο θ6 ππάοΥ {Πεὶγ σοτητηδηᾶ ἢ. 
ΚΌΠΟΥ δοσερίβ [15 τϑδάϊηρ 5 ᾿πί6 910 ]6, ἐπουρὴ ἢ ἀρυθαβ ψ] 
ΠΙΟΒίπβοη {Ππαΐ [Π6 ἀαίῖνα ἀρχομένοις ννοι]α θ6 Ῥγείθγα Ὁ]6, ἀπ τποσθ ἴῃ 
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Καεορίησ ἢ {πΠ6 νεῖ ἐξείη. Τὸ πὶ Ῥοίῇῃ [ῃ6 οπα γϑδάϊηρ απᾶ {Π6 
ΟἾΠΘΥ 566 5 ΘΠ ῈΆΠ}Υ 1Π 646 6 η510]6, ἀπ {Π6 βα ϑεπτ]ο οὗ 1πΠ6 διΐατα [ῸΓ 
[Π6 Ῥγθβεηΐ ρῬδυίοῖρ]8, ΠΟ ἢ. ἰ5 Ρτοροβεαά ὈΥ ϑομδδίεγ, 15, 1 νεηίασα ἴο 
{Π|Π]ς, ἃ ΕΟ ββαΥΎ δ] γα οι, ̓ ξ νγα αὐα ἴο ππαθυβίαηα {Π6 ραββαρσα ἴῃ {Π15 
56η56. Βοίῃ [Π6 οοπίοχί, Πονγανεσ, ἀηα [Π6 την Ππὶ οἵ {Π6 βθηΐθηοθ 
ἸγΓΘϑΙ ΒΕ  Ὁ]Κ σισσοβί (Παὲ ἄρχοντας, Πα ποΐ ἀρχομένους, ἴα [Π6 ἰγιια6 γεδαϊηρ: 
ἴῃ νυ ἢ ΟΡ πίοι 1 δπ σ]αα ἰο Πηα πιγβ86] βαρρογίεα ΡΥ {πα δας που γ οἵ 
Τ)1πάοτῇ, 

δ 12. καὶ γὰρ οὖν] “ΤΟΥ 5 ἃ τηαίίεν οἵ ίαοϊ᾽. 866 πῃοίβ οἡ καὶ γὰρ 
ἦσαν... .καρβάτιναι (1Υ. 5. 14). 

8 14. ἤρξαντο] 1 [Π6 τείδγθησθ ὑσεῦα ἃ ΡΌΓΕΪΥ ᾿ἱπάθῆηϊία οπ6, να 
5Πο 14 Πᾶνε εἘχρεοίθα, αἃ5 ΚΠ οὔβεγναβ, {πὸ ἰτεσπεπίαξινα ορίδίϊνα. 
ΒΥ εἰρὶογίησ ἰῃ6 ᾿πα!σαίϊνα, 1ζ 15 οἰθασ {παΐὶ [Π6 δαΐμοῦ μαά ἀββηϊε]ν 
1π νίαν [Π6 δαυ]ν ν]οίουίεϑ οἵ (]βασο μι. 

ἤδη μεγάλα ἣν] “ῬΡονγεΥΓα] τγοῖθ ἴΠεῃ [Π6 ἀρθηοεβ ἰῃαΐ ἰεπαθα ἴο 
Τῆδ κα Ηἰβ 50] 1οῖ5 εβποϊεηι᾽. 

815. Ἐὺγ οὐ μάλα, οὐ πάνυ Δηα 51111Δ 7 σΟΠΙΙ Πα ίΊΟΠ5, 5686 ποία ἡ 
7.3. τὰ. 

88. τό---2ο.Ἁἁ 7674 ελαγαείεγ οΥ  γοχε,ιχέδ, 
Τοργίᾳα ὙΠΕ οεἸογαίθα υπείογϊοῖϊαη. Το άοσιβ ᾿πθθαῖ 4115. ΠΙΠῚ 

ἴῃ ᾿Ἰηνεπίου οἵ τῃδίοσις, θας 15. ἴσια Ροϑιτοη μα5 θΘ ΘΠ ἸηοΥ6 δοσυγαία! Υ 
ἀεῆπαα Ὀγ ΟἸσεῖο ἴῃ 1πΠ6 ορβηΐϊηρ οπαρίοιβ οὐ {π6 Ογαΐογ. Τηῃ (ῃς Πἰβίουυ 
οὗ Ηϊ5 {{π|65 Π6 15 ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΠῪ ἰδτηοιβ ἃ5 ἴΠ6 διη ΡαββδοΥ ὙΠΟ βεουγεα ἴου 
“φογεζγῖ {Π6 αϑϑιβϑίαποα οἵ πΠ6 ΑἸΠαπίαηβ ἴῃ ΠΘΥῚ γα  ἀραϊηβί ϑγχαςξζίδο. 

8 17. συνεγένετο) ΠΕ τι5ι|4] Ῥ]αϊοηΐο ννοσα ἰού ἀδποίϊηρ {Π6 σεὶα- 
ἰΐοῃβ θεΐνγεεη {ΠῸ ΡῸΡΙ] δπα {πε Ργοΐθϑϑου: “ΠΘη ἢ6 Παά αἰἰθηα θά ἢ15 
οοῦγβα οὗ ᾿πϑίγαποίοη", 

μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν] ΑΑ ΘΙ ΠΉΠΠ|ΑΥ Δι ὈΙςΙΟΠ. 15 ΤΠ] ΘΠ ἸΟΠΘα δπιοηρΞί 
1Π6 οσμαγδοίευβίϊοβ οἵ ΟΥὙγιβ ἴῃ 1. 9. 11. 

8 τ8. μετὰ ἀδικίας...σὺν τῷ δικαίῳ] ὙΠα ΡΏγαβαϑ ἃ’ ῬΡΌΓΡΟΒΕΙΥ πϑεα 
ἴῃ οοηίγαβε: [Π6 ΓΟΥΙΠΘΥ Δ Ὑγεακευ οὗ 1η6 ἴνγο βιρσοαβίηρ᾽ ΤηΘΓΕΪΥ {Π6 
“ 2αγέϊεϊῥαξίονε ἴῃ. οὐταθ ᾽, νΠ116 σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ 15. “ ἴο γγακ λαρά 
Ζγ1. ζαγιαῖ νΥἸ ἢ Ἰαϑίϊοα ἀπα Ποποιυγ᾽. 

8 το. ἑαυτοῦ] Κύπμπευ νου σοπηθοὶ [ἢ6 Ῥγοποῖῃ 50] 6] Υ 
αἰδῶ, Ὀπῖί, ἔτοπὶ 115 Ῥοβίξοη ἴῃ {πΠῸ6 βεηίεμοθ, 1ἰ 15 Ἰηἰ6 πα 64, 1 [Ὠ1η]ς, ἴο 
τοίου Πκενσῖβα ἴο φόβον. 

τὸ ἀπιστεῖν] [ἡ Ῥοξείτυ ἀπιστεῖν 15. {ΓΕΠΘΠΓΠΥ τι5ε4 45 δῇ δαυϊναϊεπέ 
ἴογ ἀπειθεῖν. (ΟΙΏραΙΘ, ἴῃ ΡῬαγίϊοι]αγ, 1η6 οἰοβίησ ραββᾶσεβ οἵ [π6 
Ζ γαελήχϊαε οἵ Θορῇοο] 685 :--Ἔ, σ. 1224, 

προσθοῦ δάμαρτα, μηδ᾽ ἀπιστήσῃς πατρί" 

Δα ἀσαΐῃ ἴῃ 1220, 
οὐ τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ᾽ ἐμοὶ 

σμικροῖς ἀπιστεῖν τὴν πάρος συγχεῖ χάριν. 

8.20. καλοί τε κἀγαθοὶ] ἘῸΥ {π6 τηεαπίησ οὗ [Π6 ρῇταββ, 566 ποίβ 
ΟΠ 1Ψ. 1. 19. ΑΔΑ5 τεραγάϑβ [ῃ6 οστῃ οὗ 1ΐ, 1{ 15 οἱβαῦ [Πδΐ ΧΕΠΟΡΠΟΙ 1565 
Τα Πυθα γ καλοὶ κἀγαθοὶ απ καλοί τε κἀγαθοί, [ποὰρὴ νι οἴπεῦ 
τντιῖουβ {ΠῸ [ΟΊ ΤΉ ΟΥ 5 {Π6 ἑανουτσίία σου Ι ηαίϊοη. [ἢ [Π6 ργθβθηΐ Ἰηβίδποθ 
116 Ἰαΐίον 15 ργείευγεα ὈΥ Καμηοσ ἀπὰ Τὶπάοσί οἡ [Π6 δας ΠΟΥ Υ οὗ (ῃ8 
το Ἰδαάϊηρ Μ88. 
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88 241-50. 7212 ἐελαγαείεγ, οὗ ἤ7εολ. 
8 22. τὸ δὲ ἁπλοῦν] ᾿“π5ιίγαϊσΠ  ΓΟὐνναυάπθς5 ᾽, “σαπάουγ᾽, ΒῸΓ πα 

ϑϑηΓἰπγεηξ, οἵ, ΤΠπο. 111. 82, τὸ δὲ εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, 
καταγελασθὲν ἠφανίσθη. Ἰπάδοά [Π6 ΟΠΑΥδοΙοΥ ἃ5 ἃ ΠΟ] Ὲ βυρσαβίβ 1π|- 
Ῥογίαπε ροϊηίβ. οἵ σοιηρδυίβθοη ὑν] ἢ {ΠῸ ποτα] “δσθηθγαίίου νυ] ἢ αἵ- 
ἰοπαάβα {πῸ6 ἀενεϊορηηθηΐ οὗ {πῸ [δοϊοπβ ἴῃ ατθοος (ΤΠππο. 11. 8ο---84). 

8.23. τῶν δὲ συνόντων πάντων] ἸζὌΠΠΕΙ ΘΧΡΙ]αΙΠ5. {Π6 σΟΠΒίγπΟΙΟΣ 
ἃ 5 ἃ ΒΡΕΟΙ65 οἵ αἰἰγαοίίοη, ἀπα οοποεῖνεϑ {Π6 βσεῆβα οἵ ἴπῈῸὶ βαββδαθα ἴο θῈ 
α5 [ο]ονγβ: τοῖς δὲ συνοῦσι πᾶσιν, ὡς καταγελῶν αὐτῶν, ἀεὶ διελέγετο. 
Ι σαΐμει, ποννενεσ, ΠΌη {Π6 σοπίοχί ἐπαΐ {Π6 γθίοσεποθ 15 ποῖ 50 τητ ἢ 
ἴο σοηνθυξδίϊοη τὐΐζᾷ ἷἰς [ΠῚ Πμ5. 845 φο7]667771777.0᾽ [ΠΕ ΠῚ, ἴῃ νν ΠΟ ἢ σα5ε {Π6 
ΠΟΙ Β Γι ΟΕΟἢ. 15. ἃ ΡΟΥΘ ΟΥ]Υ γοσα]αΥ ἀπα 5Ι ΤΡ ]6 Ομ6: ὅν Π116, ἃ5 τεσαγαβ ὨΙ5 
ἀββϑοοίαίαβ, Πς αἰνγανβ σάν οΠ6 ἴΠ6 ᾿π ργεϑϑίοη ἴπαΐ Πα νγὰβ Ποϊάϊηρ ἱΠατὴ 
ὉΡ ἴο τ] σα] Ἰῃ Πὶβ5 σοηνεγβαίίοη᾽. 

8. 24. μόνος) Τὸ Ρὲ οοππεοίθα ψ ἢ εἰδέναι : “{Παΐ ΠΕ ἀοὴηθ Κπονν 
Ποὺ ΨΕΥΥ ΘαΞΥ ἴξ νγαβ ἴο βεῖζε πηρτοίεοίεα ργορεσίγ ἡ. ΝΠ [Π15 πιδα οὗ 
μόνος ἴῃ ἴπ6 56η886 οἵ “πῆι οἸη πίη", “ΡῬταθίθυ σαδίθυοβ᾽᾽, σΟΙΡΑΓα ἃ 
5ΠΏ1]ΑΤ ΘΙ] ουστηθηΐ οἵ εἷς (6. σ. ἑνί γε ἀνδρὶ ἴῃ 1. 9. 12), ἃπ4 ἀσαΐῃ οὗ {Π6 

5 

1 αἴίῃ φτέζετ5, ε.5. ἴῃ (αἱ. ΧΧΙΙ. 10, 

«2, 7 71245. τι711ὲ5 Κα ᾽Ί ἦρος ἀπὲ 705507'. 

8. )5. ὅσους μὲν (ἀν) ὙΠῸ ΑΙ Πα] 165 νυν ΒΙΟἢ ἀΥα σαϊσϑθα γ ἴῃς σοη- 
βίγασίοη οὐ {Π|5 βθηΐθεποθ ἤαγε Ῥθθη {ΠῚ ̓ΚΥ αἸἰβοιββθα ἴη σοηπθχίοη ΜΊΠ 
ἴπ86 Ῥαγα 1161 ραβϑθασθ οὗ 11. 4. τύ, ὅσον δ᾽ (ἀν) χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ 

[4 ᾽ , 

στρατευματος ἐπιστήσειε. 

ξ γύ. πλάσασθαι] Ῥοῖδθοπ [ὉΠΠονὺῦ5 ϑαϊαβ, ὙΠῸ σῖνεβ τῆς δοίϊνα 
ἴοττη πλάσαι. ὙΠΕτΙΕ 15, Πουνενου, πὸ ἴγασα οὗ {Π15 τεδάϊησ ἴῃ ἴΠπΠ6 Μ58, 
ὙΨΏ116, δἃ5 Κ ΠΟΥ Ροϊηΐβ ουἵ, {πα παῖ 416 15 {Π6᾿ τιϑα] νοΐϊοθ Πα {ῃ6 
ν ΘΙ 15 δ] ρου θα ἴῃ 1[5 τηθία ρμουῖσα] 5θη58 οἵ οοἰπὶηρ γαϊδελοοαῖ, σαΐμεηε- 
272165, Εἴς. 

διαγελᾶν] ὙΠΕ σοπΙροιπά 15 δΔῃ ὉΠιιβι4] οπ6, δηπ, ἴῃ ἴοτοθ, 1655 
βέτοηρ πη καταγελᾶν, ν᾿ Π]Οἢ Οἰἴζεη σαΥΓ165 ὙΥ ΠῚ 1 ἃ πυροδβίίοι. οὐ αΪ5- 
Ῥαγαροιηηθηΐ 4 Π6 σοηῃϊεθιηρί. 

τοὺς πρώτους] ---τοὺς τότε πρωτεύοντας, “ ὈΥ͂ σα πιπη πα η σ᾽ ἔπο58 ηΟ δὲ 
Ῥτεβεηΐ Π6]4 {παΐ ροβιτοη ἢ. 

8 27. ἐθέλοι ἂν] 'ε οὰπ θαβϑῆν ΞΌΡΡΙΥ {πῸ σοπάϊξίουθ. ΠΟ ἢ 15 
Ἰηα]οαϊοα ὈΥ ἀν : “δηᾷ, 27 οεεαςσίογι σ ομία! γεχμῖγε, νοι θῈ γοῦν ἴο ἄο 
{Ποιὰ δη ᾿η]αγν ἡ. 

κατέλεγεν) “ΠΕ τϑοϊζοηθα 1ἰ δ5 α Κἰπάπεββ οἡ ἢἶβ ραγί ᾽. καταλέ- 
γειν ἰ5 Ἔααϊναϊθηξς ἴο {π6 1ιαϊίη ἡγιῤηίαγε, “ἴο Ρίασβ ἴο δὴ δοσοιμῖ᾽. 
ΟΕ Μ δτίς: ν. 20. 13, 

ψιρὲ γιοῦϊς φεγειγεέ εὐ ἐγηῤιείαγιίμγ, 

ΜΟΙ] Ρτθ μι, Θομηϑί θυ, απᾶ Κσϊσεσ πᾶνε δἀορίεα {Π6 Γτεσιθηίαξινε ορία- 
{ἶἰγα ἀφίσταιτο, νΥΠ]Ο ἢ ἀρρθαῦβ ἴῃ Ρῥΐαςα οἵ ἀφίστατο ἴῃ ἴΠ6 εὐϊίοη οὗ 
δυϊάαθΒ. ΚΌΠΟΥ τεΐαϊπβ {π6 ᾿πηρεγίδθοϊ, {ΠπΠ6 ἔογτοθ οὐ ψμῖοῃ Πμὰ5 Ὀεεπ 
ἜΧρ] αἰηθα ἴῃ σοηπθχίομ ἢ ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο νικᾶν (δ 14). 

8 28. τάδε] “ναὶ [Ὁ]]οννο᾽. Ἴὴα βεηΐθεημοα αἵ ἢιβὶ βἰσῃξ ννουἹᾶ 
ΠΟΏΥΘΥ ἴπΠ6 πηργθβϑίοη {παΐ ΧΟΠΟΡΠΟυ ]ΒΠπθα ἴο πηοα!ν Π15 Ρτανίοιιβ 
᾿ηραϊαιίοηβ ἀραϊηβὲ [Π6 οπαγαοίου οἵ ΜΈποη. ὍΠδ τϑνεῖβα 15 ταί που {π6 
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οαβθ, {πε ἰγαΐη οὗ ἐποιρσῃς θεῖο Ξομηεί πῖησ 45 [Ὁ] Ονν5 : “1 ταΥ ΟῚ σ 
Πϊη, ῬΕΙ͂Α Ρ5, ὈΥ ΤῊΥῪ Θϑιιπηαΐα οὐ ἢΪ5 γιοέίτες, τ, ἃ5. τεσαγάβ [Π6 χεΐς οὗ 
ΗΪ5 11|6, πϊβία κα 15 ΠῚ ΡΟΒ510 16 ἡ. 

στρατηγεῖν διεπράξατο] “Πε 5εοιγεα [Π6 σοτητηδηά οὗ [Π6 τηθτοε- 
ΠΑΥΥ ἰχοορϑβ΄᾽. 

ὃ. 290. τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν] ὙΤΠοΥα 15 σΟηΒΙ ἀθγ Ὁ ]8 
ἄοιθι 45 ἴο ἴπ6 δοΐπα] πίε οἵ Μίδποῃ, ποσα ἘβΡΈοΙ ΠΥ ἃ5 (ίθϑαβ 065 
ποῖ αἰϊπθ ἴο Πὶβ ἀθαῖῃ 1 ἜΧΡΓΕ55 ἴθ πΊ5, ἃ5 Π6 ννοῦὶ παίαγα! ]ν Πᾶνα 
ἄοῃε, μαὰ πε θβϑη σοσπηϊβαηΐ οἵ {Π8 ἔποΐ, 1 ΟἾ]ΥῪ ἴου {πΠ6 ρᾷτροββ οὗ Ἵοῃ- 
ἀτασέησ ἴΕ νΊΓ ἐΠ6 ΠοπουτΑὉ]6 αϊα οὗ Πἰ5 [τἰεπα (Ἰθασοῃι. 

830. 7616 ελαγαείεγς οὐ ρίας αγιαὶ ϑοιγαίες. 
κατεγέλα] 8ὅ:: ποίε ου διαγελάν ἴῃ ὃ 26. 





Ἦν 0 8.8] 

ΡΘΟΘΙΚ ΤΠ: 

ΓΙΑ ΤΕΙΝ 1 

81. ΑΑεαιξεζαίζοτε ΟΥ 2» ἐξέ 7 γα 7 7γαΐζυε. 
ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου) 80 ΝοΙΠΌτοομέ, Μδοτηομδοῖ δηᾶ {πῸ 

τηδ]ουϊυ οὗ {π6 βἀϊζουβ ἴῃ ρίαςε οἵ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει “ΈΪΟΝ ἰ5 Ρτε- 
{ειγεά Ὀν Κύμπεγ οἡ {π6 δυίπουν οὗ ἔοαγ ᾿οδάϊηρ μΜ855. ὙΠΕΓΙΘ 15 ἃ 
Β!Πσμς αἰ ΠΠσαΪν ἴῃ τεσαγα ἴο ἴπΠ6 σοηποχίοη πα ἰηΐεγργείαίοη οὗ {πε 
ΜΟΥ 5 ἐν ταῖς σπονδαῖς. ΔΑ ΠΙζΘ ἸΟΙη5 [Π6 ΠῚ ΟἹ] Οβοὶν ψΊἢ ἐγένετο, “ τοοῖὶς 
ΡῬίδοβ ἀυτγίπσ {πΠ6 ἰγασα᾽᾽, ἀπά ρΡαποίιαίεβ [Π6 ραββασε δοσοσαάϊηρσ!ν : Ὀαΐ, 
βία πάϊησ γΠεσα ἔπαὺ (ὁ ἰη {Π6 «ϑεπίθηοβ, 1 15 θεζίοσ, 1 [Π1ηἰς, ἴο Ἔχρίαὶῃ 
ἴῃετη δ5 τϑίευσιησ ἴο ἀπιόντων ΠΟ 1655 ἴΠδῃ ἴο ἐγένετο. 

88 2, 3. “Ζ2ε»ῤογαίφ,εν οὗ ἐλε Ογέεξς τῤογὲ α γευζετυ οΥ ἐζεΐγ 2οετζίο. 
συνειλημμένοι... ἀπολώλεσαν] (ομηραῖα συνελαμβάνοντο ἀπ κατεκό- 

πησαν, ὙΥΠΙΟΉ ἀγα ἴῃς νγοσὰβ τἰϑεα ἴῃ 11. 5. 32, ΠΕΙΘ δὴ δοοουηΐ οὗ 
1ῃ6 Τσσυσγθηοα ἰβ σίνεη. (Ἰ]δαίοπιβ, Ῥτοχεηιβ, Μεποη, Αρίαβ απὰ 
Θοογαΐεθ ὑγεῦα [Π6 σεπεγαΐὶα ΠΟ [6]}. Ὑῃα βοεπα οὗ [Π6 ἐγεδομοῦυ 15 
Ῥἰδοεα ὈγΥ 1, ἀγαγὰ ἴῃ {Π6 ρ]αῖῃ οἵ «δλφηζαγ, αι [πε βουῖῃ 5146 οἵ {πε 
Ζαὖ, τπιϑαὺ 1ἴ5 σοπἤπεπος ἢ [Πς ΤΊΡΥΪ5. 

ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ] “ἴῃ τ67.}) στεαΐῖ ρευρ]οχι γ᾽, ΕῸΣ {Π15 βίγεηρίῃ- 
εηϊηρ ἴοτος οὗ δή, 5ε6 ποΐβ Οοἢ 1. 3. 14- 

ἐννοούμενοι] ΓΤ ΪΚ5 58 Οὔ ἢ 6 Ρδγίοῖρ16 15 α ανουσιίθ οπα ν ἢ Χ ΈΠΟΡΠΟΠ, 
Δα 15 τεσορηϑεα ἴῃ {Π6 ργεβεηΐ ἰηβίαποθ Ὀγ ΚΠ πεῦ ἀπηα ΟΠ Ργεοῃΐ οἡ 
1Π6 δι Που υ οὗ 5ἷὶχ σοοά μ88. ΤΠα σεπηδῖπαεγ σῖνε ἐνθυμούμενοι ἡΥΠΙΟῊ 15 
Ῥτείεσγεα θγῪ Ρορρο δῃὰ Μδοιηομδεὶ, ἴΠ6 ἔουπιεσ οὗ τγΠοπὶ βασσαβίβ {παῖ 
της τεδαϊησ οἵ {Π6 ἰαχί τηΔῪΥ Πᾶνα δυίβθη ἔγομλ [Π6 οσουσγεποα οὗ [Π6 Ραῦ- 
ἘΙΟΙΡΙῈ Ἰαΐευ οα ἴῃ ὃ 3. 

ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραι.] (, 11. 4. 4 ἴοΥ {Π15 Ἐαβίεγῃ Βυρευροϊο. 
κύκλῳ δὲ αὐτοῖς... ἦσαν, “ἴῇεΥ Παα Θῃδιηϊ65 811 ἀτουηά ἐῃθτη.᾽ ὙΤΠε νγοσάβ 
μύρια στάδια τερτεβεηΐ, ὈΥ ἃ ἔαϊΓ ἀρρτοχίτηδίίοη, ἰῃς αἴγεοΐ αἰδίαπος οὗ 
Οηηαχα ἴτοτη ϑαγαάδς, [που σἢ {ΠῈ οουχϑα ἰαίσεῃ Ὀγ ἴῃ ἐχρϑαϊοη εχοβεάβα 
115 ὈΥ ΠΕΔΥῪ 5ἰχ Πποιιβαηα βίδα 6ϑβ. 

ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ] “ἱπίεγνεηΐησ ἴῃ {πεῖὶγ Ποτηθνγασά του. 
ΤΠϊ5. ἐχρ απαίϊοη 15 δἀορίεα ὈΥ ϑἴυυζ δημα οἴμεῖβ, δηα 15 ρσθίεγα]α ἴο 
τηακὶηρ ἴΠ6 σαηϊίνε ἀδρεηα Οἢ διεῖργον, ΟΥ̓́ΞΒΙΡΡΙγησ αὐτῶν ἃ5 {Π6 σοΥ- 
τεϊαΐίνε ἴδυύτη ἴο ὁδοῦ ου {Π6 Ὡπδίοσυ οἵ Ατβίορηῃ. “ελαγ. 38... Τάκθη 
ἴππι5 ΟΥ̓ ᾿ί5ε1, διεῖργον 0071}} τηεδῃ 11{{|6 τηοσα παρ “ἸαΥ ἰπ {πεῖν ναγ᾽, 
“Ῥαγίβα {πεπὶ ΠΌπι [Πη6 αἰδίτιοι θαγομπα᾽, 
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ὥστ᾽ εὔδηλον ἣν] ΕῸΓ [Π6 οτος οἵ ὥστε ν»Ί ἢ [Π6 1 ]σαίϊνα ἀπᾶ 
1πΠηϊἶνε, 566 ποΐβ οἢ 1. 1. 8. ιθννεα οἡ 115. οὐ τηϑγῖίβ, [Π6 τϑϑάϊησ 
οὐδ᾽ ἂν ἕνα, νν]ΟῊ 15 αἀορίοα ῬῪ Μδοιμῖοῇῃδεὶ, 15. Ργθίογα!]α ἴο οὐδένα ἄν. 
τὐπίογιπηαίε!γ, ποννανευ, ἴῃς τπαηπβουρί δα ΠΟΥΙΓΥ 15 Αἰ οσ οί ΠΟΥ ἴῃ ἔνα 
οὗ {Π6 τεδαϊηρ' οἵ {Πα ἰεχί. 

85: εἰς τὴν ἑσπέραν] “ΤοΥ {Ππαΐ ανεηϊησ . [ἐ 15 οἰθαῦ ἔγουη [δ τι58 
οἴ [πΠ6 ννογα σῖτος ἴῃ 11. 1. 6 πα οἴ ΠΟΥ Ῥαεβᾶρεβ {πᾶς 115. ΔΡρ]οαίοη 15 
τοί ᾿ἰμλϊ[6 4 ἴο σοΥ ΟΥ̓́Θ ἢ νασθία Ὁ]165. ἹΚΌΠΠΘΥ ποίϊοοβ {Ππαΐ {πε τεϑά- . 
ἴῃ πῦρ ἀνέκαυσαν, [ἴα ΘοΥτθοΐηθοα οὐ ψΠΙΟῃ ΠΥ Ὁ ἰπηίεισθα ἔγομ 
8. ῬΑΥ4116] ραββασα ἴῃ 1Ψ. 5. 8. 15 Ργββευνϑά ἴῃ πὲ ἔνο οἵ {πε Μβ85; [Π6 
ΤΕΠΔΙ ΠΟΥ σῖνα πυρὰν ἔκαυσαν, ἴοΥ γἡνῃ]οἢ πυρὰ ἀνέκαυσαν Παὰ5 ὈεΘη 515- 
σεβίβα ἃ5 ἃ ρτόθαῦ ]α φοττοοιίοη. ἘῸΓ {πΠ6 ρῆγαβε ἐπὶ τὰ ὅπλα, “ἴο {ΠΕῚΓ 
ΠθδΥΓΘΥ5 ἴῃ [ῃ6 σατηρ᾽, 566. ποΐθ οἡ {Π6 ννογήβ ἐν τῷ ὁμαλῷ (1ν. 4. τ6). 
11 15 [η6 ΡῥΙασε ννεγα [Π8 ἃγη5 Παα θθθη βίδοϊςε αὶ ρυθραγαΐουυ ἴο [ου ΠΉ]Π σ᾽ 
116 Θποδμηρτηθηΐ. 

ὅπου ἐτύνχανεν] ἴοΥ ὅπου ἐτύγχανεν ὦν, [15 Οτηϊδείοη οἵ [πε ρατίϊοὶ- 
ῬΙῈ ψἹἢ τυγχάνειν θεϊηρσ᾽ ΠΟΥ ἃ ΓΘοορση]βοα ἸΠἸοηῚ ἴῃ ῬΊΟΒΘ ΠΟ [655 ἴΠδπ 
ἴηὴ  εῖβε. Οἵ. “παὖ. ν. 4. 34, απ ϑόορῆ. χ1. 9. ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι 
τυγχάνει. Οὕτω διακείμενοι, “νΥἸ1ἢ {Π656 δε] ησβ᾽, “1π [815 βίαϊε οἵ πηϊπα᾽. 

884-85. 711 εαγἰϊε7 ἀλείογγ οΥ Χο ποῤῆογι, απα ἐλε αὐοόΐοε ἦε γεεεϊψεα! 
.7γοῦρ ,δοςγαΐες γείαίοε ἐο ἐδε φγεσειέ ἐχῥεαἸέογε. 

ἣν δέ τι5] “1ῖΠεγ6 νγαὰθ ομδ οα]]θ Χοπορποπ ἴῃ ἔπ6 ἀὐηγ. ΕῸΓ 
115 τ886 οἵ τὶς ἰὴ ἃ αἰβραγαρίησ οὐ᾽ ἀδρυβοϊδίηρ 56 η586. ΘΟΠΊΡΑΓΕ ἴπ 
Ῥαγτοα]αυ ὅορη. Οεαά. 7).γ,γ). τοῦ, τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινάς 
(ποτα {Π6 Ρὶαγαὶ τινὰς 15. ἃ οογίαϊη επηθπάδίϊοη ἴου τινά, νυ] ἢ 15 511} 
γοίαϊηθα Ὀγ ΠΙπαουῇ), “ἴο νἱϑιὶ ἢ ῬαηΙβῃτηθηΐ [15 τι γθυθυβ----οῦ- 
ἰαὶη ῬοΥβοη5 ΠΠΚηοννπ . ὙΠοῖα ἰ5. ποιῃϊηρσ [0 ΘΌΓΡΥΪΒΘ τι5 1η {Π|15 ΓΟ τη] 
Ἰηϊγοάποίίοη οἵ ΧΕπορΡ ΠΟ 5 παπ]6. [Ιἰ 15 ἔγπιθ Παξ 1 Παά τπούα πδῃ 
ΟΠοΘ ῬΘθη τηθηἰϊοηθα 1ἢ ἴπΠῈ6 ρῬτθνίουβ θΟΟΙΪτ5 (6.5. 1. 8. 155 16 Δ Π4 11. 1. 
12), Ὀπὲ ΑἸ νναυ5 Ἰη 5 ἢ σαϑια] ἴθυπη5 ἰπαΐ ἃ σάγο 655 γαδά ου τηϊρῃξ Πανα 
οςρα 1 αἰ πιοϑὲ νυ οὰέ ποις. 

μετεπέμψατο] ΟὈβεγνε {πε οτος οἵ {Π6 τα] 4416, “Ἠδᾶ ςϑηΐ ἴοσ ῃϊπι᾽, 
Νοιίςα α]50 {Ππ6 βι ϑυ ατ]οη οἵ {πὸ ξαΐατε ποιήσειν ἴῃ ΡΪαοα οἵ ἴΠ6 τηοσα 
ἀιβιι8] ᾿ηΠηϊ να ἢ ἄν, ἴῃ ΟΥοΥ ἴο σῖνε σγεαΐου εοχζαϊηέψ ΟΥ̓ γεαζιέν ἴο 
{Π15 Ῥογίίοη οἵ ἴπ6 Ῥγοροβίτοη, “1Ὲ ΟὨΪΥ 6 νοι] σομλθ, 6 ννοι]α οΚ 
α ἐγμίλ ταῖς Ὠϊην ἔτ] μ]γ τυ Ογταβ᾽᾽. ΟὐΟμραγα {πα ποία οἡ διέλθοιεν 
«οδιαβήσονται {πὰ τ. 5} 

κρείττω] “« ὈεϊίοΥ {πἸδηα το Πΐτη ἐπαη Πῖ5 σοπηΐτν Παά ανοὺ Ὀθαη᾽. 
“ῬΥείοσα ]6᾽, 1.6. τοῦθ νουτῃυ οὐ [15 ἀδνοίϊοη, μαὰ5 Ῥθθῃ βιρσοβίβα ἃ5 
Δῃ Αἰτεγπαίϊνε τοηάθυϊησ, Ὀπὲ {Π6 Θιηρμαίϊο δἀαϊίοη. οἵ πε ννοχσά ἑαυτῷ 
15 ἀθοϊβῖνε ἴῃ ἔανοιγ οἵ {ΠῸ [ουπηθὺ Ἐχρ]απαίϊοη. 

δ 5. ἀνακοινοῦται)7ὁὐ Μδομλϊοπαθὶ αἸβ σι 5 η65. πὸ αἰδγθηοα θ6- 
ἔνγθεπ {Π6 δοίϊνε απ {π6 τ] 4416 οὔ {Π15 νεῦρ. Βτεϊΐθηθαοῃ, οὐ {π6 
ΟἴΠοΥ Ππαμά, νοῦ] ἰγαηβὶαΐθ Π6 δον Ὀν εογιδηείογε, ἴῃ 6 τ] 4416 ὈΥ 
402}1))114711047.6 αἰλφιεία λέγηι αἰῖσο. ΠΕ αἰἸδεϊηοίοη θαίννεεη [Π6 ἔνγο 15 
ΥΘΑΠῪ ακίη ἴο {παῖ Ῥεΐννβεη συμβουλεύειν ἀπ συμβουλεύεσθαι, ἃ5 ἴῃ 8 
τα 416 νοῖςα ἰπ θοΓ οα565 "ΠῚ Ρ]165 {Π6 2ηΖεγεσέξαϊ γεοΐίσες οἵ ἴπ6 σοηϑαϊ- 
ἴησ Ρατίγ. Ὅπὺ5 ἀνακοινῶσαί τινι 15 ΒΑΡ ἴο “ἸδῪ [με οαβ8 Ὀείοσθ᾽ 
5056 Οη6, ΜΏ1]16 ἀνακοινοῦσθαί τινι 15 ἴο “ ἴαἶκα ΗΪ5 Ορ᾿πΐοη ̓  πΡοη ἴΐ. 



3--.] ΔΌΤΕ. ἀϑὲ 
ὑποπτεύσας μὴ] ΤΠ οοπδίγποιοη, Π|κ6 {Παὶ οὗ ἐννοούμενοι ἴῃ 111. 5. 

3, 15 [ῃ6 5816 5 ἴἴ σνουα ὍῈ αἰΐζευ ἃ νεῦ]}) οἱ γαγί7ιο, 1π6 1άϑα Ῥεϊπρ' 
ΒΙΤΏΠΠΔΥ ἴῃ ὈΟΙῚ σα565 : “ Ῥεῖησ ΔΡρΎθθηβῖνα {Παΐ 1 τηϊρῃΐ ΡῈ τηδβ 
ἃ στοιπα οὗ σομπηρ αἰπΐ οἡ {Π6 ρατί οἵ ΠΪβ οἱἵγ 1 Π6 Ῥεσαπια [16 Πα ]γ 1 
Ογτιβ. ὙΠὲ Ῥεβί δας που 165, νὰ 1η6 ἀχοθρίϊοη οἵ κυ Ππευ, ἀγα ἴῃ 
ανοιυγ οἵ οπϊτησ {Π6 Ῥγοποιη οἱ αἰζευ {ΠῈ ννοστά πόλεως. Τί ἄοε5 ποῖ 
ἈΡΡΘαΥὺ ἴπ {π6 ἔννο ἰβαάϊησ Μ58, ΠΟΥ 15 1ἴ 1Π ΔΩΥ͂ ΨΥ Ἐββεῃ[14] ἴο (Π6 σοη- 
ΒΓ Ι]0. 

συμπολεμῆσαι] “ἴο Πᾶνα σο-ορεογαϊθα ν]ρουοιβὶν ἢ {πῸ Τιασοάδο- 
ΤΟ ΙΔ Π5 [ἢ ἴΠ6 νναγ ἀσαϊηδὲ ΑἰΠπθηβ᾽. ὍΠα δ] βίο 15 ἴο {Π6 περοίϊα- 
τοηβ οἵ 1 υβαηάθυ, νη Πα θα {Π6 ἀσεηΐ οἵ Οὐυτιβ ἴῃ ΒῈρΡ  γὶπρ πη 5 
ἴο {Π6 Τα οεΘ δου Δ 8. 

ἐλθόντα]! ὙΠῸ ροβιτοη οἵ (Π6 ρῬαγίοῖρ]α 15 ἴῃ ανουυ οἵ ἐλθόντα 
τΤαῖπου [Πδη ἐλθόντι, [ΠουΡἢ {Π6 Ἰαἰίου τθαα!ηρ 15 Βα ρρογίθα ὈΥ {Π6 δαῖῃο- 
τὶν οὗ ἴῆγτεε σοοᾶ μ85. Κίϊπηθνυ, ΝΟ Ρυβομς ἀπ Μδοιηῖο ΠΕ] ρῥτείογ (Π8 
δΔορσιιδβαίινθ. 

8 6. τίνι ἂν θεῶν θύων] Τί 15 ἃ σοτητηοη]ν γεςεϊνϑα ἰγαδ!οη {Παΐ, ἴῃ 
[Π15 ΔΠη4 5᾽ ΠΥ σΟΠΊ Ια ] ΟΠ 5, ἴΠ6 ἴοτοα οὐ 1Π6 Ὀγα τ ΠΑΥΎ ῬΑγΓΊο] 8 15 
{τον ὈΥ αἰἰγαοίϊοη οἡ {Π6 τίνι. ἈδίΠοΥ 1 15 Ρ]ασεα {Ππ5 δαυ]γν ἴῃ [Π8 
βϑηΐθησα ἴο 5Πον {ΠπΠ6 Πυροίποίϊοαὶ σμαγαςίου οἵ {Π6 βιιοοθθάϊησ οἰαιιβα, 
{πε τϑαη βία σοπα το Ὀοὶηρ τεργεβθπίθα ΡΥ {Π6 οι 10]6 Ῥαυίοῖρ]8 : “ἴο 
ΒΟ οὗ {Ππε᾿ σοαϑ με νγαβ ἴο ῬΥδὺ δης βαογίῆςε, δπα (1 Πα α14 50) βῃσοθθα 
ἰπ Ηἰ5 ἔγανεῖϑ᾽. ὙΠῸ τερειοῃ οὗ ἂν ψν] ἢ κάλλιστα νου] θὲ δἱ οὔςα 
Τογο]8 απα εἰεσαπί. [{ 15. οὐ, Πονγανοσ, ὈγῪ ΚΌΠΟΥ ἀπα ΔΟ]]- 
Ῥγεοπί, ποίννΠϑίδηαϊησ 1 ΔΡΡΕαΥβ ἴῃ [γα οὐΐ οἵ {πΠ6 ἥνε ᾿Ἰθδαϊηρ Μ88. 
ἘῸΥ ἃ βοπηενΠαΐ 5] ΠῚ ]]αΥ τι58 οἱ {Π6 γε Ὁ ἀναιρεῖν, 566 ἃ ποία οῃ ἴΠ6 σοη- 
οἰπαϊησ βεπίθηοα οὗἉ ΥἹἹ. 6. 44. Ἷ 

θεοῖς οἷς ἔδει θύειν] “ἴο 5αογίῆςε ἴο {Π6 ῬΥΟΡΕΥ αἰν! ηἸ 165 : ΤΟΥ͂Θ 6θρ6- 
οἰ ΠΠ}ν ἰο Ζειιβ, Ἡ ουπη65 αηα Ηετδο]θβ, ἰο ΠΟΙ, ἴῃ ῬαΥΓσα]ΑΥ, γαν 61] 6 5 
Ἰοοϊκεα [οΥ ῥγοίβοϊοη ἀπ συϊάαποθ. ὅ'ΌΟ 15 ΚΠ ΠΟΥ 5 το θυ πηρ οὗ 1Π6 
Ῥάββασα ; Ρπί Πἰβ αὐσιτηθηΐβ Πᾶνα [16 ἴο σον ποα τπὴ6 {Παΐ θεοῖς ΤΑΥ͂ 
ποί θῈ 8ῃ οὐ! ΠΑΥΥῪ Ἰηβίαησα οἵ αἰἰγαοίίοη ἴογ θεούς. Ἱπάθεα, {πε βίαΐε- 
τηθπί σῃϊοἢ {Ο]]ονν5 ἴῃ ὃ 8 (θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεός) ᾿π1Ρ1165, 1Π ΤΥ 
οΡΙπΐοῃ, {παΐ {Ππ6 ἀδι{165 ἰη ααθβίϊοη ἡγε γα ΒΡ ΘΟ Πγ πατηθα ὈΥ {Π6 οΥδο]ε : 
1 σουίαϊ ]Υ ἄοα5 ποὶ βυρσσεβί {Π6 σομίγαυυ, 85 ΚΌΠΟΥ νου] βεειὴ ἴο 
Ἰηΐαυ. 

8.7. ἀλλ᾽ αὐτὸς κρίνας] “ ἰηβίεα οὗ νη Πα Παά ἀδοϊάθα ὁ ἢ5 
οὐσῃ Ρατί {παΐ Πα οἰρῃί ἴο σο᾿. 

8. θυσάμενο) ΕῸΓ {Π6 αἰϊἰπιϊποίίοη ᾿αΐίννεεη θύειν (αοί.) ἀπά 
θύεσθαι (ταϊ4 4.) 566 ποία οἡ 1Υ. 6. 27. 

ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν] “ἴο 5ίατί ὁῃ. Π5 Ἰοῦτηου ἰηΐο {Π6 ᾿πίεγϊου ̓. (οτη- 
Ῥαγΐα, ἔου {Π15 ἔοσοα οἵ ἄνω, {Π6 [Ὁ] Οννησ Ράββασα ἴῃ 1. 2. 1, ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκει 
ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, πὰ ἃ ποίε ἴῃ σομποχίοη ΜΙ 1. 1.1. Τὴ8 
δοσιδβαίϊνα 15 Γείευα Ὁ]6 ἔο {Π6 58 1η6 1455 85 [ποβα τῃηθη ]οπθα 1π {Π6 ποΐεβ 
ΟἿ ΙΝ. 4. 1, 8πΠ6 τιν΄. 6. 12. συνεστάθη, “ νγαϑ ᾿πἰγοάποεα᾽ ἴο Ογτα5. 

88. 9. το. 7716 ἀδυΐεο ογ Ονγτς 707 γεζαϊεῖγι Αιογοῤλοτι 172 ἀπ 567 το. 
συμπροὐθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν] ἼΠΕ νει συμπροθυμεῖσθαι, ἃι5 15 ΟἸΘΑΥ 

ἔγοση [Π6 σοΟΥΓΈΒΡΟΠησ ράββασα οἵ ΨἹἼΙ. 1. 5, ᾿ΠΠΡ]165, ποΐ τηΘΎΈ]ν (Π6 
αἰδο178 ΤΟΥ ἃ ταβι], ϊ δὴ δοῖϊνε σο- ορεσζαίϊοη ἴῃ {Π6 τ] 6805 ἴοΥ βἤδοί- 
ἱπσ ἴἰ. 
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ἀποπέμψει) 8ὅ0. ΚΌΠΟΥ απ Δ ΟΠ τεομς ἴῃ ΡΪασα οἵ ἀποπέμψειν, 

ὙνΒΙΟῊ 15 τϑδα οὐ βιισσεβίθα ἴῃ {Π6 ἔννο ἰδαάίησ Μ8585. Τὴ6 βατηδ αἰ ΠΟ ΕΥ̓͂ 
ΟΟΟα5 ἴῃ ὙΠ: 5. 8, Πεῖε (Π6 Μ85 βποίπαίε Βεΐννεεη παραδώσει ἀπ 
παραδώσειν : ΚαΠπεΓ, ἴῃ {Παὶ οαβ6, ῥγείεσσιησ (Π6 Ἰαϊίεσ. 1 νγε σεΐδϊῃ 
{Π6 ἱπῆηϊνα ἢ ΒΟΥΠεμη ἢ τ Ὲ οΔ ἢ ΟΠ]Υ ΕΧΡΙΔ1Π 1ἰ ἃ5 πη δηδοοϊ πΐῃοη, 
ΟΥ̓ 85 ἃ σοῃηθἱαίίοη Οὐ ἔννο σοπβί ΓΙ ΟΙ]ΟΠ5 511 Ή1|4Υ ἴο {Παΐ ἡνΠΊΟἢ τηθείβ τ5 
ἀραὶ ἴῃ ὃ 20 οἵ {πΠ6 ργεβεπΐ Ἵμδρίευ. 

Πισίδας] Πεισίδας Μαςῃι., Ὀπὶ Κ που δπὰ ΟΠ Ρτθομέ ργείευ [6 
ἸΟΥτο ΡΊΝΕΙ 10 ἐπ ἐεχὶ ΟἿΣΙ τὸ τὰ ἘΠῚ Τὴ 2. - 

8 το. τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν] “ἴοΥ Πα Κπενν ποίῃίηρ οὗ {πε τηονο- 
γηθηΐ ἀσαϊηβί {πὸ Κίησ᾽. δι᾽ αἰσχύνην, “ἴοΥ [εατ οἵ Ἰοβίησ {πὸ τεβρεοέ οἔ 
Οὐτὰβ ἀπά {πεῖ σομηγαάθβ᾽, ὙΠῸ Ῥγαβεηΐ 15 ἃ σοοῦ. ορροχίμηιν ἔΌΥ 
το ΠἸης Ῥερίηπεῖβ οὗ Πε6 ἀϊβδγεποα Ὀείννεεη {ΠῸ -οὐγεείζοσ απὰ {ῃ 8 
ορεὀγεοίζσε σϑηϊῖῖνθο. ὙΠπ5 αἰσχύνην Κύρου ταῖσῃϊ ΕἸΠΕ τηϑδη {6 “5ῃδιηθ 
ες ὧν Ογιτις ̓  (σα ] ο ϊν 6) ΟΥ, 45 ἴῃ {πε ργεβεηΐ ᾿πβίδηοθ, ἴπΠ6 “ϑῃδπηθ 
[61 2)2 γεραγα ἐο Ογτὰβ᾽ (οΟὈ] ον). 

8. 11,12. 7.14 7αγγαζίσε οΥ ἐλε ἐαεα Π1021 15 γδτγμεῖ, Χεηοῤλο)ες 
Ὡγεαηι αταἰ τίς στῤῥοσεαΐ 107. 

μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν] ὕπνου 15 ΠΕΥΘ ἃ Ῥαγ να σϑηϊνε γαργεβθης πη 
1Π6 επίϊτθ ΨΠΟΪ]6, ΜΏ16 τΠ6 δοσυβαΐῖΐνα μικρὸν ἀδποῖεβ {Π6 2αγέ οὗ {Π6 
ὙΠΟ]6 ΨῈΙΟΠ 15 ἴα κθὴ ἴῃ {Π6 ῥγεβεηΐ ᾿ηβίαποθ ΕῸΓΪ ἃ 5:11 Υ ΘΧΘΤΏΡΙ8 
566 ποΐβ οἡ οὐ προσίεσαν (1ν. 5. 5). 

πᾶσαν] πᾶσα 8]., ἃ ΨΕΥΥῪ ᾿ΠίορτηϊοΥ τοδάϊησ, νυ Ὦ10 ἢ Πα5 πὸ ουδὲ Ὀδθη 
1ηἰγοάπορά ἴῃ {Πῃ6 επάδξανοιγ ἴο τη Κα {Π6 σοπβίσιοίοη οἱ ἔδοξεν τππιίογηι 
ἴῃ {Π6 ἴννο οδιιβεβ. Ἀείφϊπιησ {πεγθίοστα {π6 δοοιβαίϊνα πᾶσαν, νγ8 
Πανε ἔδοξεν τιιϑεΩ 5 ἃ 2εγϑογιαὶ να Ὁ ] σκηπτός, νΥᾺ116 ὈΥ ἃ ΨΕΥΥ͂ ΠΟΠ]- 
ΤΊΟΏ ἸαΙΟΤ γα τλυβί ΒΌΡΡΙΥ 1ἰ ἴῃ δῇ 27)ιῤεγϑογαί 586 η58 ὙΠ {πὸ Ἰαϊίευ 
οΪαυβα οἵ ἴΠ6 βεπίεποα. 

ξ 12. βασιλέως] “ἴῃ Π15 σΠαγδοίευ οὗ κιησ᾽. ὉΠ ρογίίοη οὗ {πὸ 
ἀυεδτὴ τναϑ ππίανοισα Ὁ] 6. ἃ5 βΞιισσεβίησ {παΐ ἴῃ (15 σΠπαγαοίου π6 ψουα 
ἔα κα βαυίῃ]ν Κίησϑ, απα ἴῃ ρασίου]αῦ {πΠῸ Κιηρσ οὗ Ῥεύβία, ὉΠῸΘΥ ἢΪ5 σαγα. 
ΑΔ τὸ ψΠΙΟΉ, 45 ΝΥ Ὠϊΐα σϑιλαυκβ, {πρΊ[ῈῚ νγὰβ τεσαγάθα ἃ5 {πε [ουΠ6 
οὔ τ[Π6 Ῥεγβίδη ἀυπαϑίυ, ἀπα ἴῃ [Π15 σα ρδοιν 15 βίγ]εα Ζεὺς πατρῷος ἴῃ 1ῃ6 
ΟΥγοῤ. 1. 6. τ. 

κύκλῳ] 15 (Π6 επηρπαίίς ὑνοστ ἀπα βιισσεβίβ ἃ βεοοημά σγουπα [ῸΓ 
᾿ αἰξαυϊείααα : “Ῥεβι ας νυν Πῖσἢ ἴΠ6 ἤτε βεοιηθα ἴο Ὀ]αζα 4}1 τουπηα Ὠϊπη᾿ σ 
Ἀ5 τεσαγάβ [Π6 σοπϑβίπιοίίοη οὗ {πε βεπΐθηςε, ἴπΠῸ ορίαςνα ἢ μὴ 5. οὗ 
σοῦγϑα ἀδρεπάεπί οα ἴπ6 νεγῦ ἐφοβεῖτο, ψν 116 [Π6 οὐ αἴγαοῦν περσαίῖνεβ 
δύναιτο. (ΟΙΏρΡαΙΕ ποία ΟἹ ΙΝ. 7. 11. ΤΠ ἀϑαᾶσα τασδὶ θῈ σαγοἤη]} 
αἰβε σι 5η6 4 ἰτοτὴ Οἴου σου] Παϊϊοηβ οὗ μὴ ἀπά οὐ (οἴ. 11. 3. 11) ΨΠΕΓΙΘ - 
1η6 ΟἾΪΥ ἔογοα οὗἉ οὐ 15 ἴο τπηακε {Π6 ποσδίϊοῃ τοῦτα δ ρα. 

ξ88. 13, 14. 7512 γεγἝεείίογιε σεερρεσίεαί ὧν ἐλε αἰγέαηι. 
ὁποῖόν τι μὲν δή ἐστι] ὁποῖον τι μέντοι ἐστὶ δὴ ἰ5 Μασ ἢ 86}}5 

,Ὑϑδάϊησ, ὙνΠ]Οἢ Ῥγθβεπίβ τι5 νυ ἢ ἀη πο] Ευα Ὁ]6 οο]]οσαίοη οὗ Ραγίϊο 685. 
ΤῊ6 τεδάϊησ οἵ {πε ἰεχί, νυ Π]ο ἢ 15 δἀορίεα Ὁ Βγαι θη δ ἢ Δ ηα οἴμεῖβ Οἢ 
16 δας ποῦν οὗ ἴΠ6 Μ85, 15 ποῖ ἔτεα ἔγοτη ο ] οί οηβ οἡ ἴΠ6 βᾶτηθ στοιπά, 
Πα 1 ἀτὴ τπηποῇ ᾿πο]η6α ἴο δάορί ΘΟ ποι ἀου᾿5 ΞΡ Πεα βεηΐθηςα, ὁποῖόν 
τι μέντοι ἐστὶ τὸ κιτ.Δ., γνΙΟΝ 15 Δοσερίοα Ὀγ ΚΠ ποὺ πα Ν᾽ ΟΠ] Ὀτεςῆί. 

ἐπὶ βασιλεῖ] “τππάογ [Π6 Ροντεῦ οὗ ἴῃς Κιησ᾽, “αἱ ῃ6 τηϑτου οὗ {π6 
Κιηρσ᾽., 
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τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ... ἀποθανεῖν 2] (ὐογραγα ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι 
μὴ οὐ συσπουδάζειν (11. 5. 11). ϑιίμπαοηϊθ, νν1}}] Ραγιοα]αυ]Ὺ οΌβεύνα (ἢ 15 
σοι ἰπαίϊοη οὗ μὴ οὐ νι ἀπ ᾿πβηϊενε ἴῃ {η6 βθῆβα οὗ {Π6 1 δι ]η φεῖ71 
Δ Πα φιροηείγτσ, Τί τητβί, Πονγανευ, Ὀ6 Ῥγεοθάθα ΕΥ̓͂ ἃ περαίϊνα εἰ υ 
ἜΧργθβϑθα οὐ ἱπηρ] 16, [ΟΥ̓ τ ΙΟἢ ἰΠ6 ηπδβίίοη τέ ἐμποδὼν ἀο65 ἀπ ἴῃ 
1ῃς8 Ῥγεβεπέ βεπΐθσποθ. (Οοιηρατῖα τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν ; 
(ϑορῆ. «422. 540). Ακίη ἴο {ῃϊ5 15 {πεῈ ἰδὲ οἵ μὴ οὐ ψίἢ ἃ Ῥαυίοιρὶβ 
ὙΉΙΟΙ Π Κα υνῖβα πθοδβϑιίαίθα ἃ ργθοεαϊηρ ποραΐϊνα, Οἱ, Οεδά. 77,7. 12, 

πι δυσάλγητος γὰρ ἂν 
εἴην τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτείρων ἕδραν" 

ψΠετθ [Π6 ποσαῖῖνα ἰβ τ Ρ]164 ἴῃ {Π6 σοτηροιηά δα]θοῖϊνε δυσάλγητος. 
ἐπιδόντας} ἴῃ {Π6 ἀϑιια] βεηβα οὗ {Π15 σοιῃροιπά, “Ππανίηρσ ἀφοα ἴο 

ἘΘΈΝΕ 
8 τ4. ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα] ΕὸῸΤ {πε σοπδίγποίίοη οἵ ὅπως ΔἰζεΓ νευ 5 

Π|κ6 σκοπεῖν «πα παρασκευάζειν, 5ε6 ποίξε οη ὅπως μήποτε ἔσται (1. 4. 4)- 
ἐξὸν] Α ποιηϊηδίϊνε οὐ, ΕΥ̓͂ Δποίῃευ Ἂεχραπαίίοῃ, Δη δοσυβαίίνα ἀΌ5ο- 

1πίθ, ψῃῖοῃ, ἴθ ἴπΠ6 οαβα οἱ ᾿πηρϑύβοῃαὶ νευῦ5, ἴα καθ {π6 ρίαος οἵ [πΠ8 
Θαηϊνε δὈβοϊπία, 

τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν] “[ῃε τερτεβεηίαίξζινα οὗ ψ]αΐ βἰαίθ᾽, 
ΟΥ̓, ἴῃ ΟἾΠΕΥ νγογᾶβ, “ννηαΐ βίαϊε᾽ 5 τθργθβθηίαίίνε ἄο 1 Ἔχρεοῖ ἴο ππάστ- 
ἴαϊκα [ηϊ5 ἀπίγ ὃ [Ιη [Π15 βεπίθησα ἔννο ᾿πἰθυσοραίϊοηβ, ἃ5 Κα ἸΠΠΕΥ Ῥοϊηΐβ5 
οαΐ, ἀΥΘ σΟΙΠΡΥΘββθα ἰπέο οηθ. Θ: 1] ΑΥ]Υ, ἴῃ Ροοίσυ, να οἴζθη ἢπᾶ σοη- 
5 γα οι οη5 {πὸ [Π6 [Ο]]οννίηρ : τίς πόθεν μολὼν Σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ᾽ ἐμοῦ 
κλύειν παρών ; (ϑορῃ. 7γαελ. 421). Απ Δ] βίοη 15 πὸ ἀοιθὶ ἱπιθπαθα 
ἴο Πῖ5β οὐγῆ πποίποϊαὶ ροϑιτοη 1ῃ {ΠῸ ΔΥΠΊΥ, ἃ5 σοπηραΓθα ἴον ᾿ἰπβδίαποα ψ]ἢ 
1παΐ οὗ (ποι θορμιβ, νη Πδα γτεσοῖνθα ἢΪ8. σου βϑίοη αἰγθοῖ το πὶ 
1,Δοράδεοηοπ, ((ἢ Λακεδαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος, ΜΙ. 1. 26.) 

ἡλικίαν) ὙΠΕετε 15 στεαΐ αἰ ΠΠ σα] ἴῃ ἀοιευτηϊηϊησ {Π6 σα οἵ Χεπο- 
Ῥῇοη δὲ {π6 ργεβεηΐ {π|6. Μιοτγα {πη Κ5 [Παΐ Π6 νγὰβ ποῖ γεῖ ζλζγέψ, 
οἴΠοῖβ {Πα Π6 νγὰβ ποὸνν Ῥεΐνγεεη Ζψεγέν ἀπια 2ογέψ.: νΠ116 [Πο5Ὲ ηΟ τα 
τοὶ ποίαπε ἴο αἸβοσθαϊε [Π6 βίου ὑπαὶ ἢθ νγὰθ βανθᾷ ὈΥ ϑοογαίεβ αἱ {πΠ6 
θαΐε]ς οἵ Τρ εἸτπατα σοπίθημα {παΐ ἢ νγαβ τηοσα Πα Ἴογέν αἱ {π6 {ἰπι6 γα 
αἴθ οοηϑι ουίησ. ὙΠῸ ενίάθησθ, 845 ἃ ΨΠΟΪΘ, βιισσοθϑίβ {Π6 σΟΠΟ] 5100. 
[δὲ 6 νγὰβ ποὺ αδοτεέ {ΠΥ γθαῦβ οἱ, Ῥαΐ {πόα ννμο ἀγα ἱπίεγεβίεα 1ῃ 
16. δυσιτηθηΐθ 011 Ηπα {πεπὶ αἰβοιιββθα ἴῃ {Π6 ᾿πἰγοαποίίοη ἴο {Πη6 ῥσε- 
βϑηΐ βαϊίοη, δηα, πιοῦσα ΠΠΠῪ 511], ἴῃ {Π6 2 τ]οί. 775. ῬΌ. 5ο6---5το. 

δ8 15--25. 4715 οῤεεεἦ ὀεζογε ἐλδ ἀϑϑεγεἰεα οὔῆεεγ7-ς. 
τοὺς ΠΙροξένου πρῶτον] Βερδιιβ6, 45 βιρσσαβίθα ἴῃ 8 4, Π6 νγᾶϑ Ἐβρβο δ! ]ῦ 

τη τηαΐα ἢ ῬΥΟΧχθπιιβ, Δ Πα 5Παγαα Π15 Παυίθυβ ἴῃ {Π 6 σΔΙΊρΡ- 
8 τό. πρὶν ἐνόμισαν] πρὶν ἰ5 Ποῖα [Ο]Οννεα ὈΥ δῇ ἱπαϊοαίϊνα Ὀὲὲ- 

σαῖισα 1 γείευϑ ἴο ἃ σοῃα!ἶοη ν Ὡ]Οἢ Πὰ5. ΔΙγΈδαΥ ἰακθη Ρ]αοθ. 866 ποίε 
ΟΠ ΙΨΡ΄. 1. 4. ΤΕ ἔδοϊ {παΐ {πε Ῥεγβίαῃ ἰτοορβ Πα Ῥββη ββούεα]Υ ΡΓα- 
Ρατίπσ {ΠοπΉβοῖνα5 (ῸΥ [Π6 σατηραῖρη ἰ5 ον ΟΥΪΥ βαρσαβίεα ὈΥ {Π6 τι58 οὗ 
1Π6 νει ἐξέφηναν, “ ἀἸΞο] 564 {ΠεΕ10 τδοίοβ᾽. 

ΕῸΥ παρεσκευάσθαι ἴουγ σοοά Μ55 σῖγα παρασκευάσασθαι, πὶ {Π6 
γοτηδἰ μου, ὑοῦ αἴθ ἰῃ ἴανουσ οἵ παρεσκευάσθαι, ατα [οΟ]]ονγεά ἘΥ͂ 
Κυύμπον, ΜΟΙ] Ρτθομὶ πα Μδοιηῖομδοὶ; δἀά ἰο ψηΐοῆ, [πε δουὶβί, μΠδά 1 
Ὀεθη πε οΥἱρίηδὶ γραϊηρ, 15 {{{1Ὶ6 ΠΟΥ ἴο παν θθθη αἰβρ]οεα ἴῃ ἴαγουγ 
οὗ (Π68 ρΡεσίβοϊ, 
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ὡς κάλλιστα] “45 51 σοΘ 55} α5 Ῥοβϑί]ε. ὍΗΪ5 ΝΟΥ ΠΟΙ ΠΟ σΟη- 
βίγαοιίοη 15 δι ΡΠ 64 Ὀν ΔΝ ΕΪΐα πο ὅπως οὕτως ἀγωνιούμεθα, ὡς (δυνα- 
τὸν ἐστὶ ἀγωνίζεσθαι) κάλλιστα. Βαῖ {πε Πιέαγε ἀγωνιούμεθα 15. 411 {πΠαΐ 
ψγ6 ποϑά πηάογβίαπα ψῈΠΠ ὡς κάλλιστα ἴο σοϊηρ!]είοα ἴΠ6 σοηϑίχποίίοη. 

8 17. ἀδελφοῦ] Ογτιβ. 
τοῦ ὁμοπατρίου͵] ἼΠΕ Αγίϊοϊθ, ψΉΙΟη ἰ5 οἠλϊἰς4 Ὀν ΚαύπηοΥ Ῥαξ 

τοίαϊηεα ΡΥ ΟΠ Ργθομς απ Μδοιηῖοῃδ6ὶ, 15 ἘΠ] ϑ ΟΠ α Ὀ]Υ ταῦθ ἴῃ [Πϊ5 
σοΠΠδχίοῃ, ἱπουρὴ [Π6 ΘΠ ΡΠ α515. νυ ΒΟ 1 Ττοννβ Οἡ [Π6 τῆοσα όσοι] 6 
οἵ {Πε ἔνο δά]εοῖνοβ ΠγαῪ 1π|5{1{} 115 γοϊθηίῖοη ἴῃ {π6 ράββασα ᾿σθίουα ἃ5. 

καὶ τεθνηκότος ἤδὴ] Υγε5, ΘνΘἢ αἰτοῦ ἢ6 νγὰβ ἀθαά᾽, ἴοσῦ ννῃϊοῃ καὲ 
ταῦτα τεθνηκότος νου] Πᾶνε Ῥθθη [Π6 ΠΊΟΥΘ τι5ῖ18] ρΡῆταβθ. ὍΤπε ννοτά 
ταῦτα ἰ5 ῬΥΟΡΔΌΪΥ οἸ 64 Ὀαοαιιβα ἴΠ6 Ῥαγίοῖρ]8 15 Δἰγοδ αν τοηάογοα 
ΒΌΓΠΟΙΘΠΕΠΥ εἰ ρ Παίς ὈΥ {πὸ δα α!οη οἵ {Π6 πάνου ἤδη. 

ἡμᾶς δὲ] ΓΗΪΒ δοσιβϑαίνα, ἴῃ ΡΪαςα οὗ [Π6 τῆοσα τπἰϑι8] ἡμεῖς, ἰς πιϑὰ- 
ΑἸ] Ἔχρ]αϊηθα οα [Π6 στοιπα {Π|ππ| 1ἴ 15 [η6 βι]θοῖ οὗ παθεῖν ταῖΠου ἐπα ῃ 
οἰόμεθα, 4] Ποιὰ, ἴου ἰΠ6 βαϊζθ οἵ βιῃηρῃαβὶβ, ᾿ξ 15 ταπηονθα τομὴ 15 
Παΐαγα] ροβιτοη αἱ {Π6 οἱοβα οἵ [Π6 ββηΐθβποθ. Βεΐ Ἔνθ {ἢ 6η, ἃ5 50 Πποι- 
ἄδυ νν611] οὔβεύνεβ, ἡμεῖς νγοιἹα σΥαμ πη (1 8 }}ν θ6 τότ σοτγθοί. [1 ἰ5 
{πογθίοσα Ῥοίζου ἴο ἰγθαΐ 1 ἃ5 δῇ δ η(οΙραΐουυ δοσιιβαίϊνθ, νυ ἢ 15. οἰΐθη 
1ηβοσίθα [οὐ δι ρἢαβιβ ᾿πἀθ ρθη ΘΠ {1Υ οἵ {Π6 σοηβίγιοι 9 η ΠΟΙ (ΟΠ]ΟΥν5 : 
ἐΧΏ116, ἂς 707. τε5᾽, εἴα. 

κηδεμὼν οὐδεὶ] Δ ΠεΥΘα5 Ογγιβ Παα δπ]ουοα [Π6 βιρροζί απ ρῖο- 
ἰδοίῖοη οἵ Π15 πηοΊ ΠΟΥ Ῥαγυϑβαί5. 

ὃ τ8. ἐπὶ πᾶν ἔλθοι) “ννοι]α Π6 ποΐ ἤανα γβοοῦγβα ἴο ΘΥΕΥΥ Ἔχρε- 
ἀϊθης Ὁ ἘῸΥ [Π6 Ρἤτγαβα τοῦ [μὴ] στρατεῦσαι, 5686 ποία Οἢ {Π6 οσοΥγε- 
ΒροηἸησ ραβθασα οὗ 1[- 4. 3. [ἢ [Π86 ργεβεπέ ᾿ἰηβίαποα Μδομ Πα οὶ 
ἰηβουίβ {6 πεσαίῖνα οἡ {πΠ6 δα Ππουῖν οἵ η6 Ἰθδαϊησ μΜ8, ὑγῃ1]6 ΚΌΠΟΥ 
απα ΜΟΠΡτγεομς ΦΌ]]ον {ΠπῸ γϑ μηδ ΠΥ 1 οτηϊπηρ 1. Ι͂ἢ οἰ Ποὺ σαβα 
[Π6 ΟΡΡογ[μηΙΥ 15 ἃ σοοά οἱβ [Ὁ ποίϊοϊηρ {Π15 ιι58 οὗ {π6 πασαίϊνε, 
ὙΨΏΙΟΉ 15 ἃ ἰανουσίθ πα ΨΠ {Π6 ἰγαρσθάϊαηβ. Το Θχρ᾽ παῖ! οη5 ἀ16 
βαρσαοβίβα οἵ [Π15 σοπηπηοη Πα οἱεσαηΐ ἸΠἸοπὴ : (1) {πᾶς {Π6 παρσαῖϊνα 15 
δοίπδ!Πγ γεαπηάαηί πα αἀήδα οὨΪγ ἴοσ {Π6 βαῖκα οἵ εἰηρῇαβιβ; (11) {παξ 
1η6 Ρῇγαβε τοῦ μὴ στρατεῦσαι 15 σοτηρ]εία 1η 1561 ἀηα] ᾿πίγοάποεα 1ἢ 
δια Ρ ΙΒ οαίίοη οὗ φόβον, “ἴο ογθαΐθ δ]αυμη, 50 {Παΐ {πον Ξῃοι]α ποΐ ανοῦ 
μα ΚΘ νὰ ἀροὴ Πἰϊπι᾿. ἘῸΥ (Π6 Ἰδαίου Ἔχρ]απαίίοη, 566 ποΐθ οὴ τὸ μὴ 
ἤδη εἶναι (τν. 8. 14), ἀπ ἃ ραθϑαᾶσα σποῖθα ἴῃ σοηπδχίοη ΙΓ 11. 4. 3 
ἔγοιη Επιτ. 7ῤλ. ἐγ. 717. 1301, Ῥοΐῃ οὗ ννῆϊο ἢ ἰανουῦ {Π6 βαρροβιοη 
{Πα {Π6 ρΡἤγαβθ 15 σσαιημηδίϊοα ]}ν δη πε ροπαθηΐ ΟΠ. 

ΤΠ υἢγίμπι οἵ ἴπ6 ραββασα ἰβ σοπο!ιβῖνα ἀσαϊηϑέ οὐσὶ ἰθανίησ [(Π6 
ΘΟ] ἰς ποτὲ ἴο [Ο]]ονν αὐτὸν ἃ5 {Π6 1α5ὲ ννοσὰ ἴῃ {Π6 βεηΐθηοθ. ; 

8 το. διαθεώμενος αὐτῶν] “ΟὔΒοΥνΙησ 772 φογιγιοχῖοῦ ΥἸΓἢ ἐΠοπη᾽, 
[86 βθῃίθποθϑ ὑγ ΠΟ ἢ [Ό]]ονν ἰαἰκῖησ' [Π6 ΡΙασα οὗ {Π6 δοοιιβαίίνα νυ ΠΊ ἢ τγα 
5Που]4 ἤανα δχρβοίθα ψ ἢ διαθεώμενος. ΒοΥΠΕΙΊΔηΠ νΙγ }Π}ν δαορίβ 
[Π15 Ἔβχρ᾽ απαίΐοη ἤθη πα τορατϑ5 {Π6 βεπίθῃοθϑ ὑνῃΪοἢ [Ο]]ονν ἀ5 ἰπ ἰδοῖ 
ΘααϊναἸθηΐ ἴο 5᾽ Π1Ρ]6 βυιϑία πίϊν 65. 

8. 20. ὁπότε ἐνθυμοίμην] Τῇ ορίαἰῖνα οὗ γεῤοίῥίοτι. 866 ποία οῃ 
1Υ. 1. 9, ΔΠ4 ἀραὶῃ Οἢ Ιν. 5. 30. 

ἤδειν ὅτι) ἥδειν ἔτι Βγοϊ Δ ἢ, ΚΌΠΟΥ ἀηα ΜΟΙ] ΌΥθομς, Ῥαξ ἐπα 
Μ55 ΜΙ ΟἿ6 5 ηρὶα δχσθρίϊοη ἀτα ἴῃ ἔανουυ οἵ 1Π6 ἑθχί, νυ ΠΟ ἢ πηαν θα 
ΘΔ ΠΥ Ἔχρ]αἰηθα ἃ5 ἃ μλϊχίασο οὗ [Π6 ἴνγο σοπϑβίγιοίίοηβ ἤδειν ὅτι ὀλίγοι 



17--24] εἴς ΠΟ ΨΊΘ, ὩΣ 
ἔχοιεν απᾷ ἥδειν ὀλίγους ἔχοντας. ἘῸΥ ἃ 51 Π}1}1Υ σοτη ὈΙ ηαἰϊοη, 566 ποία 
ΟἹ κρεῖττον... κλέψαι τι πειρᾶσθαι... μᾶλλον ἢ μάχεσθαι (τν. 6. 11), ἀπά (1 
νὰ δοοερὶ Κιυῃποεβ τεδαϊησ) {Π6 ΤΟ] ησ Ραββασα ἴῃ ΜΙ]. 5. 8, καὶ 
τέως μὲν ἀεὶ ἐμέμνητο ὡς...παραδώσειν αὐτῷ Βισάνθην. ΑΒ5 τερατάϑ {Π6 
σοπϑίσγαοίίομ οὗ ἴπΠ6 επίϊγα ραγασύαρῃ, 1ξ ν}11] θῈ οΡβεγνεά {παΐ ἴῃ6 βθη- 
ἴεπος ἰηἰσοάποςα ὈΥ {πΠ6 νϑγαβ ὅτου δὲ ὠνησόμεθα 15 ποΐ ἀερεπάςπί οἢ 
1η6 ορίαΐϊνε ἐνθυμοίμην, αὶ ααἀεά 1π {ΠῸ ἔογῃ οὗ ἃ Ραυεηί 6515. 

πορίζεσθαι... κατέχοντα5) “τεβίταϊη6α τι ΠῸΠῚ ΘῸΡΡΙ γηρσ ΟἸΥΒΕΙν 85 
ΣΙ ἢ Ῥσον βίη ἢ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΟΥ νναῪ {Ππδῃ ὈΥ͂ Ριτομαβο᾽. ΤῊΪΒ 15 ἃ σᾶβα ἴῃ 
ΜΠ {Π6 δας Ποὺ 5 ππθαηϊησ νου] Ππανα ὈθῈη πηαδ τηοσα οἴθαῦ ὈΥ ἴΠ6 
δΔααϊτοη οὗ ἃ πεσαίϊνε ἴο πορίζεσθαι, ἃ5 κατέχειν ἴῃ [Π15 σοτη Ὀ:Πο ΙΟ 
τοϊσηξ αἴ5οὸ τηθδῃ ὑ Ὀϊπάϊησ τι5 ἀοννῃ 2 σϑῤῥάίν οτεγεΐυες᾽, ἀπ 1ΐ 15 ΟὨΪΥ 
ἴτομὰ {πε σοπίεχί να οαῃ σαίμεῦ {πε τὶσῃΐ ᾿πίθγργείαίοη. [}ἢ {ΠῸ ἰηΐτο- 
ἀποίίΐοη 1 Πᾶνα ποίϊοβα οἴμπεὺ ραββϑασεβ ὙΠεγα ἴπΠ6 Οτξεκ ρῥγαβεηΐβ ἃ 
ΒΙΠ.ΠΔΥ ἀπ Ιστῖγ. 

8.21. ἐν μέσῳ] 171 τ1δαΐῖο, “ Ὀείογα π΄. 141. “ἴῃ {Π6 σεηίτε οἵ (68 
τίησ᾽. Τα οτηϊββίοη οἵ {ΠῸ δὐίϊο]α ἢ ἄθλα οὗ σουῦτβα τηαγκβ {Π6 ρτε- 
αἰςαΐε : “α5 ῬΥΪΖῈ5 (ουἁ ΠΟ ΠΈνΕΥ οὗ τι 5141] ρύονα ἴΠ6 Ῥείίεσ πηθη᾽. 
ΤῊς ἀγωνοθέται γγεῖε {Π6 πη ρΡ 65 Δη4 ργεβιδηΐβ οἵ (Π8 ΡαΌ]1Ο σἈΠ165 ἰπ 
ατεεοε. 

8.22. τοὺς τῶν θεῶν ὅρκου.] “οαἰῇς σ {Π6 σοάΞ᾽. ἘῸΥ {ΠῸ αἰ ευ- 
εηςσα Ὀεΐνγεθη {πὸ οὐγεείζοθ πα στεῤγοοίίος σοηϊτῖνε, βεα ποία οἡ τὴν ἐπὶ 
βασιλέα ὁρμήν (ἢ τοὶ. 

πολὺ] ἴθ. ἀϑια}ν σοηβίγιθα τ] ἢ μείζονι, “247, σγεαΐευ σοπβάδηςο᾽. 
Βαυΐ, 1 50, 1 σδηποῖ δοοοιπί [ΟΥ 115 Ῥοβιτοη ἴῃ [Π6 βθηΐθησθ, ἃ5. ΟἿΓ 
ΔυΐΠΟΥ 15 ποῖ ἃ5 ἃ τι]α σαγϑία! [οΥ στην πὶ, ὙΠ] ἢ ἴῃ Τὸν ἀ1465 νγου]Ἱά 
Βανα βιισσεβίθα ἃ Υδάβοῇ ἴου 15 Ξε ραγαίίοη ΠῸΠπῚ μείζονι. 1 5ῃοι]ά ῥγείευ 
ἐπεγείοτε ἴο ἴαϊκε πολὺ δἴοπε ἴῃ ἴῃς βεῆβε οἵ " ἀβοϊ Πθα]γ᾽, “πα πθβίοη- 
ΔὈΪν : 650 {Πα 1 [Π1πὶς γα πᾶν σὸ ἴο {πΠ6 σοηῃΐθϑὶ παι θβί Ομ Ὁ] νυ] 
στεαίευ σοηπάδηοα {μα {ΠΕΥ οαη΄᾿. [π σοπῇηπηαίίοη οὗ [Πἰ5 νίθνν, 566 
ποΐθϑ ου μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου (1. 5. 8), ἀπά ἃ 511} τλοΥα γα πλαῖκ- 
416 ἰγα]θοίίοῃ ἴῃ ΟΔΡ. 11. ὃ 15 οἵ [Π6 ρῥγεβεπί Ροοϊκ. 

8.232. ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονα5] οί, α5 ΔΝ ΗΙΐ6, “ πιϊπ5 Το 6 
ΟὈξεγναηΐ οὗ τὶσῃξ πα τπλοτα ᾿ηἤποποθα Υ σοηβοϊθηίίοιιβ πχοίϊναβ᾽, θὲΐ 
“Πρβαγίβ πιοα εοφέγαφέοτίς Ὀδοαῖθα γα ηονν ἴΠ6 σοαᾶβ ἃ ψΊ τι5᾽. 
Μδοιηῖσῆδεὶ ποίϊοθϑ 5εν γα] ᾿πϑίδποθϑ οὗ {Π15 156 οἵ οἱ ἄνδρες, οἱ ἄνθρωποι, 
ἴῃ [6 5βθῆβα οἵ " ἴΠ6 Ἔπειηγ᾽, 6.5. ἴῃ 111. 4. 40, ἀΠ4 ἀραϊῃ ἰπ 1᾿΄. 2. 7. 

τρωτοὶ καὶ θνητοὶ] “Τιοτα δχροβϑά ἴο τυολέγιαῖς (Ὀσαιιβα {Π6ΙΥ ΔΥΠΊΟΙΓ 
Ὑγὰ5 ἱπίευ!ου), 4 Πα τηοῦα Ἔχροβαα τὸ εφαέζ (θβοασβα {Π6ῖγ σομβεϊ {105 
ὙγΕ͵Ε 1655 Ποσαν)᾽. 

8 24. αλλ᾽ ἴσως γὰρ] ἴΙπ ἢ σομλθἱπαίίοη οὗ ἀλλὰ γὰρ ἰΐ 15. οἴζεη 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ͂ ἴο ΞΌΡΡΙΥ δῇ 6]Π1056, 6.5. “Βαϊ δγοτίρί, ἴοτγ...᾽, “Ὅαί τυλαέ γιδεα ογ΄ 
τὐογαῖς ἴογ...᾽, εἴς. [πῃ τηδὴν οαθθ5 Πονανεῖ, δ5 ἴῃ {πΠ6Ὸ ῥργεβεηΐ, {πε 
βεπίθποα 15 σοιηρ δία ἴῃ ᾿ἴβε!ῇ, [Π6 ογάευ οἵ {π6ὸ νψογάβ Ρεὶησ ἀλλὰ πρὸς 
τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν, ἴσως γὰρ καὶ ἀλλοι ταῦτα ἐνθυμοῦνται. Τί τηᾶῦ 
5ΘθΙἢ ἘΠΠΗΘΟΘΒΒΑΙΥ͂ ἴο τειαϊηα ὈαρΊΠΠοΥβ5 ἐΠαΐ πρὸς τῶν θεῶν σαΠ ΟἾΪΥ θὲ 
ἀϑεά 1η δὴ αῤῥεαί, “1 ᾿πλρίοσε γοὰ ΕΥ̓͂ Ηδβανεη᾽. Νὸο πηιϊβίαϊςθ, μον- 
ΕΥΟΥ, 5 τηοτα τερϑαΐεα]ν τπαάς ὈΥ δἀναποθα Ξἰπἤθηίβ πη (ἢ8 58 οἵ 
[Π15 ἃ πα 51Π}114 7 Ῥταβαϑ ἴῃ [8 56η56 Οὗ 5:17 αὐ, γεαζο7ι. 

ΧΕΝ. Ξὰ 
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τοῦ ἐξορμῆσαι] 5 1ῃς6 σεηϊῖνε δου ἄρξωμεν, “εξ ιι5 Ῥερίῃ {Π6 ἴδϑὶς 
οἵ ἐποουγασίηρ ΟἿ σομγδ 65 ΠΠΚαυνῖβε ἴο νϑ]ουτσ᾽. 

δ. 25. ἐξορμᾶν] 15 ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἃ πεαίεσ, ἴὸ “τηδῖκα ἃ τηονθ᾽, “ἰαῖζα Π6 
ΤηἸἰαςῖνε᾽ ἴῃ [115 αἰγθοίίοη, ΟἸΠοῖ5 ψου]α ἔγεαΐ 1{ 85 δῇ δοίϊνε, ἴο “ὑσσα 
[Π6 γεϑέ ἴο δοιιοη᾽. 

οὐδὲν προφασίζομαι] οὐδὲν 15 ἢ ΔάνετΌ 14] δοοιιβαίνο, “ἴπ πὸ υνῖβε᾽, 
45 ἴῃ ἃ τό οἵ ἴῃε ῥιδεεπξ ΠΠδρίου, Δ ἀραὶῃ ἴῃ ΨΙ. 3. 35, οὐδὲν ἔτι με- 
θύοντι ἐοικώς. Ιῃ ἴΠ6 νγογᾶβ οὐ προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, Δ Πη4 {ΠεῸ σοη- 
{γαϑί ὙνΒ] ἢ 15. 50 οἰ ΘΑ Υ ἱπρ]164 Ὀεΐννεθη ἡλικίαν ἀπα ἀκμάζειν χα πανα 
ῬΘΙΠΔΡ5 Οὐἵ βίσοηρεβί δυσατηθηΐ Του 1πἰουτηρ [Παΐ 4.30 ταί Ποῦ [Πδῃ 4435 Β.Ο. 

γγὰ5 ΔΡΡΙΟΧΙ ΠΙΆ ΤΕΙΥ ἴῃς ἀδίο οὗ ΧΕΠΟΡΠΟΠ 5 Ὀἰτίῃ. ὍΠα νεῖ ἐρύκειν 15 
ΠΕ οὗ {Π6 ΤΥ νου. ΏΪΟΠ ΟἿΥ ΔαΙΠΟΥ ἢᾶ5 δαορίεα ἔτοπι {πε Ἰαπ- 
συᾶσε οὗ ΡοείτΥ. - 

δ8. χό--51. 7716 «ῥεθεᾷ 977 “41οἠογεΐαος αι 15 γεσοῤίϊοτε ὧν ἐλ 
αϑϑϑηιδίν. 

ἀκούσαντες ταῦταῇ! ΚιΠΠΕΥ ἀπα Βογηθιηαπηη τείαϊη {Π6 νγοτᾷ ταῦτα, 
1πουρὴ {π6 τϑουσύθηοα οἵ {Π6 ῬΙΌΠοῖ ἴα 50. δῃοχί δῇ ᾿πίεγναὶ 15 
ΟὈ]εοίςα το ὈΥ ῬΟΡΡΟ απᾶ ΨοΙΡγθομέ, οί οὔ ποῖα Ομ ἴξ οη ἔπ 
ΔαΙΠΟΥΪΥ οὗ ἔνο φορά μ585. Βαΐ, ἴῃ ἃ βίπῃηρ]ε δπα ππϑιπα! θα παγγδεϊνα 
1|κὸ {πε ργεβεηΐ, 11 15 ποῖ, 1 1ῃϊη]ς, ἴο θῈ 50 ΠΡ ΕΥ τε]εοϊεα. Α τποσα 
ΒΘ ΟῚ 5 απ που] 15 ργεβοηίθα ὈῪ 1πὲ τεαάϊησ ἀρχηγοί, ἡ ΠΟ ἈΡΡΘαΥβ ἴῃ 
ῬΙαςε οἵ λοχαγοὶ ἴῃ ἤνε οὗ {πε Ἰεαάϊησ μΜ55. Τῇ με τοίαϊῃ 1 ἢ ΚΌΠΟΥ 
(απα, ῬΥ [Π6 γὙξβοορηῖθθα σὰ]6, [Π6 ὙΑΥΘΥ ὑγοΟΥα 15 ῬγΘβασ Δ ὈΪΥ {Π6 ΤΠΟΥΘ 
ΘΠ. 1η6) [ἰ 15 ΟΙΘΑΥ ΠῸΠῚ ὃ 15 [Παΐ νγὰ τητβί πη οθυβίαπα 1{ 1ἢ 1Π15 ΡῬαββασα 
85 5 ΠΟΗΥΠοῖ5 ΜΊ λοχαγοί, ΜΏΙΟ. ΜΟΙ ΡΥ ομς δἀπα Μδοιηϊοῆδεὶ Πᾶνα 
δαμηεα 1ηἴο {ΠΕῚῪ ἰοχί. 

βοιωτιάξζων] ΗἨδξ ννὰβ ποί πονγενεὺ ἃ Βοβοίίδη Ὀγν Ὀἰσίῃ, 85 γγα σδῃ 
φαῖμεν ἤοιη {πὰ ἰαιπί οἵ Αραβίαβ ἴῃ ὃ 31, "αΐ ἃ παῖϊνε οἵ 1γάϊα, ῃῸ 
πιδα Ῥδεη (ῃς 5]ανε οἵ Ῥτοχθπιβ ἴῃ Ῥοροίϊα, δηᾶ αἴζούνγαγα 5 γθοεϊνεα ἰδ 
[το ], 

πείσα5] Μαομλῖοπδεὶ Ππϑ ἃ ἀπ Που]ν ἴπ [Π6 ποτηϊηδέϊνα σαβθ, ΠΟ 
ἢ δχρ αὶηβ ἃ5 Ραΐ [οσὺ πείσαντα ὈΥ αἰἰγαοσίίοη ἴο {με βιθ]θοΐ οἵ λέγει. 
Τθαΐ ἴῃ γα πὸ Ἐχρ]απαίίοη 15 πθοαεα, βῖποθ, οἡ {Π6 αβϑυτηρίϊοη [Παξ {Π8 
ΒΡΘΆΪΚΟΥ Πα5. ὨΙη56]Ε 1 ν]ανν ἃ5 {πε βαθ]εςΐ οἵ [Π6 Ῥαυγίϊοῖρίθ, πείσας 15 
αἰβΈη αν {Π6 Ῥειίεσ ατϑεὶς. 866 ποίβ οἡ ἡμᾶς δὲ αἱ {π6 οἸοβα οὗ ὃ 17. 

ἤρχετο λέγειν] ἴ75.4}1ν, πὸ ἀουθί, {π6 Ῥαγίιοιρ]8 ἴαϊκεα ἴΠ6 ρίαςα οὗ 
1π6 ᾿ππημῖνε δ Π {Π6 γαίθυθποθ 15 ἴο ἃ βίαίε ποῖ τηϑγεὶν ζγἼφγαεα αὶ 
δέρτγι. ὙὍΠῈ σὰ16 Ποννενοὺ 15 ποΐ δἢ ᾿ΠνΑΥ Ὁ]6. ΟΠ, 85 νγὙὰ ΠΊΔΥ σαίπεῦ 
{τοτὰ [Π6 σοπβίαηξ τι56 Ὁ Του 1465 οἵ βοῇ Ρἤγαβαβ αἃ5 ἤρχετο γίγνε- 
σθαι ἴῃ τείεγθησα ἴο Ἔνεηΐβ ΟΥΓὁ ΡῈ ΙΟα5. ΨΥ ΠΙΟἢ γΕΥῈ ΔἸσοδαΥ ἴῃ ῬΥΟΡΤΊΘΒ5 - 
αἵ {πΠ6 {{π6 6 νγὰβ ννυιτησ. 

τὰς ἀπορίας] “ἐλεῖγ αἰ Που] 16 ς᾽, 
8 27. μεταξὺ] 1. 6. μεταξὺ λέγοντα, “ Ὀγεακίησ ἴῃ ΠΡΟΠ Πΐ5 Βρεεοῃ᾽. 

566 ποίβ οπ {πε τι56 οἵ ἅμα τ {Ππ6 Ῥαγίϊοιρ]α ἴῃ ΙΝ. 1. 19, ἀπά ἀραΐῃ 
π᾿ τν- 7- 2. 

οὐδὲ... οὐδὲ] “γοι 4 πού δύεη: ὉΠ ουβία πα τνπαΐ σοι 566, ΠΟΥ͂ Τα- 
ΤΟΙ οΥ νηΐ γοῖ Πεατ΄. Ια σῖνεβ {Π6 τὶρμξ Ἐχρ]απαίίοη οὗ {ΠῸ 
πορσαῖϊνα, ν]Ζ. ἐπαΐ {ΠῈ ἔουυηου οὐδὲ 5ἰαπα5 ἴοΥ 226.. τ φηρέαίρι, Ῥαΐ {Π8 ψΤΟηΡ, 
᾿εταποαίοη, “ γιοῖίλε7, οὐ βεεῖησ' πΠα οΥβίδης, 2207. Οἡ Πδδυϊηρσ' τοι Βοσ᾽, 

ἐν ταὐτῷ] “γεῖ οἵ ἃ ἰγαῖῃ γοὰ ΧΕ 16 ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΠΥ ΜΙ {Π658 οἤοετϑ᾽, 
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8. 28. σπονδών ἔτυχεν] ΕΠἼΟΤΕ ἀραΐη ΥΙ6 ἢὰ5 τυ ἔθη ΠΑΘΈΠΥ Οἢ 
{π86 ἀξε οὗ τυγχάνειν ὙἸΓ Δῃ δοοιιβαῖῖνα ἴῃ {Π6 βεῆβα οἵ οὐζαϊγεῖ7ερ. ΤῊ 
τΤεσαγά ἕο 50ρῇ. “γἼϊφ. 778 (τεύξεται τὸ μὴ θανεῖν) Δ: 5] Π]]ΔΥ σα565, 
186 ᾿Ἰπδηϊεῖνα 15 οἰ θαυν Ἔχρ απαίοσυ, “5Π6 5841] σεΐῖ ΠῸῚ νυῖϑῃ, [Παΐ 5Π6 ἀ16 
ποῖ᾽, ΜἜ116, οὗ {πῸ ἔνγο θχδιηρ]εβ Πα οἰΐεβ τομὴ {Π6 “παδαςῖς, ἴῃς ἐΟΥΤηἘ 
(1. 4. 15} 15 ΥΕΔ ΠΥ δὴ ἰπβίαποα οὗ [με ρεγεεέίοσ, ἀπ {ΠῈ Ἰαἰίευ (ΝΊ. 4. 32) 
15. ἃ ὕ͵ΟΠΡ᾽ ΓΘίθυ σα. 

8 29. οὐδὲ ἀποθανεῖν] “15 1 ποὲ ἔστι ἐπαΐ ἴπεν ἀγα θεαίΐθηῃ, σοδαθ, 
Ουΐγασεα «πᾶ ποΐ ἄνεῃ Ὡ]]ονεα ἴο αἷθ, δἰϊεὶΐ, πε] ηκ5, {ΠῈῪ Ἰοπησ 
ΕΔΘΈΕΙΥ ἴογ ἀδαί ἢ} 

πάλ»] Νοῖϊοα {π6 ροβιτοη οὗ {Πἰ5 νγοτά, ΠΟ Υ ἃ ἄδν!ςθ νεΓΥ 
σΟμΊηΟη ἢ ὙΠπογ Ἰ465 απ ΟἿΠΕΥ υυυίεῖβ 15 ΡΙασεα Πετα ἴξ τη (0 
ἀουθ]α ἀσΐγν ἴπ {πε βεπίεηςσε, ἢγβί ἢ ἰόντας ἀπ ἀσαΐη ψ ἢ πείθειν. 
15 ἴογτοβ, 1 {Πἰπκ, μαὰ5 θα ῃ ἘΠΕ ΓΕΙΥ ΠΙβαρ γε με πμ6 4 ὈΥ ατοΐθ, ἤθη 
Ἠ6 ᾿ἰπίδυϑβ ἔτοτῃ 1ὲ παΐ ΡΟ] ΟΠ] 465 τηαὺ πανα θα οπ6 οἵ ἴποβα ψῃῸ Παάᾶ 
ἀϑεα [αἰπι μθατίβα Ἰαησιασα ἴπ [Π6 σομνεγβαίίοη ὙΠ ῬΠΑΙΪΠτι5 5ΠΟΥΓΥ 
αἴτεν ἴῃς ἀδαίῃ οἵ υγσιιβ (11. 1. 14). 

δ. 20. προσίεσθαι εἰς ταὐτὸ] “ποΐ ἰο «απιὶξ {Π]5. {6]]ονν ἱπίο σοτη- 
ΤῊῸΠΪΟ ΜΙ Οὔτβεῖνεβ, ὑαΐ, Ππανίησ ἀερηνεα Πϊτη οὗ ἢΪ5 ροξί, ἴο βῬβοῖκ 
Ῥασσασα ὍΡΟΙ Πΐτα Δα ΕΠΊΡΙΟΥ͂ Ἠΐπὶ ἴῃ {παΐ σαΡδοῖν (1.6. ὡς σκευοφόρῳ)". 

8.31. ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον] ΕἸΓΠΕΥ 45 ἃ ΡΕΠΙΞΗΠΊΘΠΐ [ῸΥ 
Ἐπεῖε, οὐ, τοῦ ῬτοθΑΌ]ν, ἕο {πῈ δα] βϑίοη οὗ δαὺ τησβ. (ΟἿ Τὰν. 1. 102 
τη ἄδοσῖεβ [Π6 σπβίοτῃ 85 ἔν οὶ] οἵ Ἐδϑβίεσῃ ᾿πχασγ. ὙὍὙΠῈ τνοσά Λυδὸν 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴδϊζεη ἴῃ 115 ΠΠ 6γὰ] βεῆβα 85 ἀθβουι πο [Π6 ΠΊ8Π᾿5 ΠαϊΙΟ ΠΥ, ΟΥ 
εἶξε, πκὲ Θρᾷξ δπά βίτηῖ]αῦ δά]εθοΐϊίνεβ, 5. ἃ ᾿Ώ6γα δααϊνα]εηΐ ἔου δοῦλος. 
ΚύΌπΠεΥ 15 ἴῃ ἔανουγ οὗ {ΠῸ [ΟΥ̓ ΠΘΥ νῖανν. 

8. 22---εη. ΑΓ εοργιεῖ οὗ ταν τοΐίᾷ 76 τρεεεῖες οΥἹ ἢ 67 71} 7)11ε5, 
«Χαιοῤῆ΄ο,ε αγιαὶ Ολεϊγίδοῤἤτις, αγια ἐπε τιαηιες ο΄ ἐλε οὔῆοεγς ελοσε7ι. 

ὁπόθεν δὲ οἴχοιτο] “ΒΟΥ ΥΕΥ 6 νγᾶβ5 τηϊβϑιησ΄. (ΟἿ. 1Π.. 2. 5, ᾧχετο 
ἀπιὼν νυκτός, “νγὰ5 τηϊδβίησ ὁὴ6 πα ῃἰσῃϊ᾽, δηα δραϊῃ τὴ. 6. 3,) τῆς 
νυκτὸς ἀποδρὰς ᾧχετο. Νοῖίϊοθ [Πς Ξιιθβειατίοη οὗ ὁπόθεν ἴογ ὅπου ἴο 5:11 
τῆ νετῦ οἴχοιτο. 

8.33. ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν] “«Ὁοπί 4 Πυπατγεα 772 αἰϊ᾽, 45. 1 15 Ἰβια!]ν 
τοπαετχε, ἐπουρἢ 1ξ παν ὈῈ ααοδβεϊοηεα τ᾽ εῖ ΠῈῚ [15 γεργεβεηΐβ {Π6 [οσοα 
οὗ [Π6 αγίϊο]θ, ψνΒ]οἢ 15 οἴζεῃ ἃ ΡΌΓΤΕΙΥ ἔουτηαὶ δα]πηςί ἴῃ σοηπεχίοη τνΊ 1 ἢ 
ΠυσηθγαὶβΒ. (. πελτασταὶ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους (1. 2. 0), ἅρματα δρεπανη- 
φόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι (1. 7. το), ἀπά ἴπ ρατέϊςυϊαγ ἀμφὶ τὰ δέκα (ν1. 3. 2). 
1π πε ρσεβεπῖ ράββασθ, τπούθονευ, ἔπε οὐ πᾶσν 56 η56 οὗ [Π6 ΔΥΓ10]6 15 α]50, 
1 τϊηκ, {Π6 τῆοσα ἔοόσοιθ]ε : “[Π6 πυπθεῦ οὗ οἤσθυβ Ρτεβεηΐ ἀτηοπηΐεά ἴο 
ἐλε τισιεαί ἐοέαϊ οὐ οπα μαπάτεα᾽", ὅ56ε ποίΐε οἡ οἱ μύριοι ἱππεῖς ἴῃ Ο53 Ῥ: Ἂ 18 
οὗ [πε ργεβεπί θοοκΚ. πὲ ρῆτχαβα μέσαι νύκτες ΟσοΙ5 ἀσαΐῃ 111. 

8.35. ἐπὶ τοῖς βαρβάροι9] “αἴ [Π6 τηετου οὗ [πε ἘΠΕῚ ΠΟ 365 
ποία ΟἹ ὃ 13. 

8 26. τοσοῦτοι ὄντε:] ὙΠΟ ἔοτοε οὗ {μεθα πτοσᾶς 15. σοηΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ͂ 
Βέγεη σι μεπεα 1ξ πα βεραγαίε πεπὶ ὈΥ ρῥαποίπαϊοη ἔοτα {Πποβα ΒΟ 
[Ο]]ονν, δηα τοσασά {Π6π} 5 δά ἀβα ὈΥ νγαὺ οὗ ει ρῃαϑξῖβ, “γοι ὑπὸ Πᾶγε 
ΠΟΥ͂ τηδΐ τοροῖπου, αἰϊ γοτεέ, 1 58Υ, τυλο σαγιαῖ ὀεγογε γιε᾽. 

καιρόν] “τΕϑροηβι ὈΠΠ γ᾽. 
στρατιῶται πάντες οὗτοι] ΤΗΐΞ οτάογ οὗ [Π6 ψογάς, ἘΠ] ἢ 15. ῥτα- 

ζειτεά ὈΥ Βοσῃδιηδηη δηα Μδομοῃαορὶ, 15 τόσα εἤεοίϊνε, ἀπά αἱ {πε 
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ΒΔΤῚ6. {{πὴ6 ΤΟΤΕ ΤὨΥ ἘΠ ΠΉ104], ἐΠαη στρατιῶται οὗτοι πάντες, »γΪοΟἢ Δρ- 
ῬΘδαΙβ ἴῃ βοπῖα οὗ {Π6 βαϊτῖοηβ. [Ι͂ἢ τοαάϊησ βλέπουσι ἴοΥ ἀποβλέπουσι 1 
Πᾶνε ΤΟ] οννοα ΚΠ ΠΟΥ ἀπ ΜΟΙ] Ργθομί, θοΐῃ οὗ ννῆοιη Ῥυθίοευ [Π6 βμηρ]8 
νΟΥΡ οἡ {Π6 δυςπουῖν οὗ ἔουγ Ἰθδαϊησ Μ88. 

ἀθυμοῦντας] Κὶ ΠποΥ ρτεΐουβ ἀθύμους, νν ΪΟἢ ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ ἔννο σοοά Μ58 
Δα νου] Ῥγθβθηΐ πο αἰΠΠου]ν, 45 {Π6 Ῥδυτ οἰ ρ]6 15 οἴζθη ομλ 64 δἰου 
να 5 ΒΟ ἢ ̓παϊοαΐα σεγϑαζίογ ΟΥ̓ 26γεοῤίϊοϑι. 

8. 27. διαφέρειν τι τούτων] “5Ποι4 1ἢ 4 τηθαϑατα Θχοϑὶ {Π6 ταϑί᾽. 
ΤἼΘ σοηϊίίνε δἰου διαφέρειν Δα 5]Π11ΔΥ νοΥῸ5 ἰ5 ἄπο ἴο {πε ἴάδα οἵ 
ΠΟΙΠΡΑΥΊβοη σοπίαϊπϑα ἴῃ {πῈπ]. ἥε Πᾶνα ἀποίμου Ἐχαγρὶβ οἵ {15 ἴῃ 
τούτων ἐπλεονεκτεῖτε ἃ ἴενν [1π65 Ρεϊονν. 

ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί] ὍΤΠε αὐγαησετηθηΐ οὗ [πε βοηΐεηςθ, δηπ αἶξὸ 
[6 οπηϊββίοη οἵ 6 ψοτσά ταξίαρχοι ἴῃ ΠΟΙΥΘΞΡΟΠἸηρ ραβϑασοβ, 81Ὲ 
ΒΙΓΟΏΘῚΥ ἴῃ [νοῦγ οἵ Κα σου β βυρσσεβίϊοῃ {παὶ ἃ τάξις οοῃϑιβίβα οἵ ἔννο 
λόχοι, ἀπά {Παΐ [Π6 βθῆϊου οὗ {πθῸ ἴνο λοχαγοὶ νγὰβ αἰβὸ {Πε ταξίαρχος. 
Οη {ἢε οἴπεσ μαπά, ἰξ 15 Ῥοββίθ]ε (Πα [Π6 ννογσάβ τάξις ἀῃα ταξίαρχος ΤηΔΥ͂ 
ΡῈ υδβεά ξοπη]οα}]}ν 1ῃ ΞΡΘΟΙΔ] γείθγεποα ἴο {Π6 ἐζο λές αγηιεαῖ ἰΥΟΟΡ5. 

ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς] Λιοέ “γοι γουγβεῖνεβ 5Που]α πηαὶτα ᾿ξ νου ἀπἰΥ ἴο 
Ῥε Ῥγανϑῦ τῆθῃ {Πδη [Π6 5ο] ἸΘΥΎ αἱ ἰασσο᾽, 85 1ξ 15 σοτητπ ΗΪΥ ἐγαηβαΐθά, 
ὀπέ, “ὙΥ6 ΤηΔῪ [ΑἸΥ]Ὺ ο]αϊτη ἰγοτὴ γοῖ Οἢ ὑουἹ Ρατί ἰπαΐ γοι 5Που]α Ὀ6 
Ὀγανοσ. 

8. 38. οὐδὲν ἅν] Νοίϊοςε ἴῃς ροβι[ἴοη οὗ ὧν αἰζευ {π6 δυυρῃαίϊς τνοτὰ 
οἵ {Π6 βεπίΐεαποθβ. ὡς συνελόντι εἰπεῖν, “ἴο ΒΡΘΔΙΚ 5 Π]ΔΥΠγ᾽, Π1ἰ, “85 ΟΠ6 
τηϊσῃϊ βαὺ ψηὴο Πα ϑιπηπηθα (Π6 τηδίζοσ πρ΄. ΕῸΓΪ ἃ 5: 1187 σοηβίσαο- 
το, 566 ποίβ οἡ προϊοῦσι 1ῃι 111. 2. 22. 

ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν] ἘῸΓ ἰΠϊ]5 ἀπᾶ [Π6 [Ο]]ονησ 
Ῥαββαρξ σοῃπρατα ΤΠιογά. 11. 89: καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμον καὶ σιγὴν περὶ 
πλείστου ἡγεῖσθε, ὃ ἔς τε τὰ πολλὰ τῶν πολεμικῶν συμφέρει καὶ ναυμαχίᾳ 
οὐχ ἥκιστα. 

εὐταξία σώζειν δοκεῖ] ἩΠοΥα ἀραϊῃ γα τηῪ Πηα δῇ δχαοΐ ρδγα]]6] ἴῃ 
{πΠῸ “μέϊφοιε οἵ ϑόρἤοοεβ, ν. 672 ἢ. 

ἀναρχίας γὰρ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν. 
αὕτη πόλεις τ᾽ ὄλλυσιν, ἥδ᾽ ἀναστάτους 
οἴκους τίθησιν" ἥδε σὺν μάχῃ δορὸς 
τροπὰς καταῤῥήγνυσι: τῶν δ᾽ ὀρθουμένων 
σώζει τὰ πολλὰ σώμαθ᾽ ἡ πειθαρχία. 

8 40. οὕτω γ᾽ ἐχόντων] “Ἰπβομηιοῇ {Παΐ, Ὑνη116 πον ἀγα ἴῃ {Πῖ5 
[ταπλα οὗ μηϊηα, 1 ἀο ποῖ Κῆονν γγΠπαΐ 156 ὁπ σου] πηακα οὗ {Ππεπ᾽. 

8.42. οὔτε πλῆθος... οὔτε ἰσχὺ}}] δῖα ἀϑαὶῃ γα ἀγα παΐαγα Πῦ τα- 
τηϊπθα οἵ ῃ6 Οεήζῤτηις 7 γγαγιγις (56, 57), ἀπᾶ ΠΌΠπι {Π15 ροϊπί ἴο 
της οἷοβα οὗ {Π6 βρβθοῦ δυεῖν ϑισοθϑϑῖνα βαηΐθησθ, ἴῃ [οΥπὶ ΠΟ 1655 ἴΠ8Π 
ἴῃ βεηίππηθηΐ, 15 βυσσοβίνα οἱ [Π6 ἱγασθάϊαηβ, ὑνΠ1]6 Οσσαβῖομαὶ τνοσα5 
(6.5. μαστεύουσι ἴπι ὃ 43) ἅτε αἰταοῖ Βοτγοννεα ἔγοίη ροείγυ. 

Ἐὸγ {Π6 Ρῇγαβα σὺν τοῖς θεοῖς... ἐῤῥωμενέστεροι, 586 ποΐξ Οἡ ὃ 23. 
τούτους ὁρῶ] ΟΡδεῖνα ἴΠ6 σμαηρσα νὴ 15 τηδα6 1ὴ {Π6 βἰσαοίαγα οὗ 

1η6 βεηΐθποθ. [Ἃ}ἢ βίσιοί σουγθοΐπθϑβ [Π6 5θηιθησα 5Που] ἃ αν θθ θη 85 
[Ο]]ονν5 : οὗτοι δὲ μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνοῦνται, ἴῃ ΡΙαςσε οὗ ψΨΒΙΟΗ 
να μαᾶνε {π6 βαπηθ᾽ ἰάθα σίνθῃ ἴῃ ἃ οἰθασοὺ ἃ ηα ΠΊΟΤΘ εἰ ρΠδίϊο ἔοστι: 
τούτους ὁρῶ... ἀφικνουμένους. 
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8 46. ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε] ἘῸΤ {Π6 Ροβι(ἴοη οἵ {Π6 δἄνε 
ἤδη, 5686 ποίβ οἢ πάλιν ἰῃ ὃ 29. συγκαλοῦμεν 15 (πΠ6 Ατἰίίσ Γαΐατα ὈΥῪ 
οοπίτγαοίϊοῃ ἔτοτὴ συγκαλέσομεν. 

8 47- μὴ μέλλοιτο] “τηῖὶρῃὲέ ποῖ θὲ ἀεϊαγεα᾽. ἘῸΥ (πΠ6 τ5εὲ οἵ 
μέλλειν ἴῃ [ῃς ραβϑῖνα νοῖςθ, οἵ. ΤΠπογά. ΨΚ. 111, πα ἀραΐη Ἴ)ει. Ζλ1. 
1. 50, εἶτ᾽ ἐν ὅσῳ ταῦτα μέλλεται. 

ΘΕΑΡΊ ΕΟΤΙ: 

ὃ58 1τ--ὃ8. 7116 ϑοϊαΐζεγις αγὲ αϑϑοηιίφαί αγεαῖ αααἰγοοεεα ὧν Ολείγδοῤῆιις, 
ΟἸἴεατιογ αγια] Δι ηοῤῆἦοε. 

ὑπέφαινε] ἘῸΥ ἴῃς ἴοτοα οἵ ὑπὸ ἴῃ σοπΊροβιοη 566 ποία οἢ 1Υ. 2. 7, 
ὙΠΕΥα ἴΠ6 γε Ὁ 15 ἀραὶη τι564 1 δῃ ᾿Π γα 51 {10 8 56Π56. 

καταστήσαντας) “ἴο 5ίαϊίοη ουΐροβίβ ἀπ α {Π6Π 5560 6 {ΠῸ ἰγοορϑ᾽. 
Τὴ ρίαςε οἵ καταστήσαντας νγε 5Ποι14 Παΐιγα!]ν Πᾶνα Ἐχρθοίθα [ῃς Ὧ6- 
{ἶνα οὗ {π6 ραγίϊοῖρ!θ. ΔΝ Βϊς ([Ὁ]ονηρσ Βαζίμη. 8 142. 4. ΟΡ 5. 2) 5πσ- 
σεβίβ {πα ἴῃ6 οἤαηρσα ἰ5 τηαθ [ῸΥ {Π6 βα]ζε οἵ οἰθαύηθβθβ 8 Π4 ΘΠΊΡΠ 8515. 
ΔΠοίΠοΥ Ἐχρ]απαίϊοη 15 ῬΡΟββ1 016, ν]Ζ. {Ππαξ {Π6 σοπϑίγιοίοη 15 δοσοτητηο- 
ἀαίεα ἴο {πὸ γεσαγιγι οἵ ἴΠ6 ννογάβ ἔδοξεν αὐτοῖς, “πον «οἰουτηϊηβά᾽, 
ΤαῖΠοΥ {Παπ {Π6 ᾿Π ΡΘΥΒΟΠΔ] }07271 ἴῃ ἡ ΠΙΟἢ [ΠΟΥ ἀΥα Ἔχργεϑβεά. 

8. 2. ὁπότε] -- γριαγιαοχιείαεηι, “ποθ᾽, “πον {Παΐ νψγα ἤανε Ἰοϑβί᾽. 
στερύόμεθα, 45 ἸΚΌΠΠΕΥ ΡοΙηΐ5. ουέ, ἀδποίθϑβ [η6 εογεἶϊογε ἴτι νυ Π]Οἢ {ΠῸΥ 
γγεΥ6 ΡΙασοα ὈΥ {ΠῸ 1οβ5 οἵ {Π6}]Υ σϑπουαὶβ, ἃ Π4 15 ἐΠΘΥΘΙΌΥΘ ΤΟΥ ἴῃ ΚΘ 6 Ρ- 
ἴπρ ΜΙ {Π6 σοπίοχί απ στερούμεθα νΥΏΙΟἢ ΔΡΡΘΑΥβ ἴπ ἔννο σοοά Μ88. 
Τὴ [ῃ6ς ρῆγαβε πρὸς δ᾽ ἔτι (Π6 Ργβροβι(ίοη 15 564. δάνθγθ!} }]γ, ψῈ 
ὙΜΉΙΟΏ νγῈ ΠΊΔΥ σΟΙΏΡΑΙΘ {ΠΕ τι58 οὗ ἐν ἴῃ Ῥοβίγυ, 6.5. ορῇῃ. Οεώ, 7γγ. 
27: 

ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος θεὸς 
σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν, 

Ἐὸτ Ππ6 ρῆγαβθ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον, Ξε6 ποίε ΟἿ 11. 4. 2. 
8.3. ἐλθεῖν] Οπ [Π6 αϑϑιιπιρίϊοη {παΐ ἐλθεῖν 15 1π6 σοτγεσέ γεδάϊησ, 

ΜΠΙΟἢ {Πεγα 15 50Π16 γβΆβ0ὴ ἴο ἀοαθθέ, να οδ ἢ ΒΟΔΥΟΕΙΥ ἀνοϊα ἰγαηβ]αησ 
1Ὲ “ἴο σοῖηβ ουἂξ οὗ οὐἵγ ρσθϑβεηΐ (τοι ]65᾽. ὍΠα αἰϊουπηαίϊνε 15 ἴο τερατὰ 
ἐλθεῖν ἃ5. ῬΌΓΕΙΥ ροείϊο ἴου εἶναι ΟΥ̓ γενέσθαι, ἀπ ἰγαπδ]αίε ἐκ τῶν παρόντων 
ἴῃ ἴΠ6 πϑι18] ναῦν, “"οηβι ἀθυϊηρ ΟἿἿ ΡΥεβεπί που] 165. 1 σα ἢπά, 
Πονγανου, ΠῸ δας ΠΟΥ ὙΠ αΐθνου [ου [Π15 το πθγίηρ οὗ [Π6 νου. 

εἰ δὲ μή] “οἰμεγννῖσε᾽, 866 ποίβ οῇ γ΄. 3. 6. [Ιί 15 Ῥείζίοσ ἴο δο- 
σαρί [15 δἃ5 ἃ ρῆγαβα {πδῃ ἴο αἰζεπιρίὶ ἴο 5ΒΌΡΡΙΥ {Π6 ε"]Πρ56. 1 δηγ- 
{πῖπρ' 15 το ]αῖγοα, 1 σᾶ Π ΟΠ] 6 {πῸ πίιγο δυνήσομεθα, 5 ἴΠ6 ορίαϊϊνα 
δυναίμεθα, νν ὨΙΠ ἢ 15 βιισσαβίεα 1ῃ 50Π16 δα] []0η5, 15 ααϊίς ουΐ οὗ Κεερίησ 
ψ] ἢ {Π6 ΟΥ̓ ΠΟΥ πηοοαϑ 1π ἴΠ6 βεηίεποα. 

ἀλλὰ...γε1] “γεῖ «Αἱ 411 ενεηΐβ᾽. ἘῸΥ {Πϊ5. γν6]1- πονῇ 56 οἵ ἀλλὰ 
σοιραγθ, ἀιηοηρϑί οἴ Υ ραββϑαρεβ, ὅορῇῃ, “Ἴγέϊρ. 770 :--- 

ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ᾽, ὅτι 
’, , ᾽ Γι - 

πόνος περισσός ἐστι τὰν “Αἰδου σέβειν" 

“ΟΥ̓ αἵ ΔΥ ταΐβ 5Π6 514]] Ἰβασγη---ἴπθη 1Ε ποί Ὀεΐοτο---ἰΠδξ ᾿εἰ5. 411 νναβίε 
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Ἰαθουσ ἴο σουτὲ [Π6 Ῥοννεῖβ Ῥθίονν᾽, [Ι͂ἢ Τιαἰϊπ {ΠῸ ννοτά Ζαηχόε 065 
ΒΙΠΉΠΑΥ ἀπίγ. (ΟἹ. 2 λαξαῖγ. (11. 5. 5), λατῖς εηιδγααγε, οἱ ζω17)1671. 205 514771, 
φοίρ. Τί 15 Ῥείίου ἴο ΒΌΡΡΙΥ ὅπως ΜΙ ἀποθνήσκωμεν ἀπ γενώμεθα 
1Πδη ἴο ἰγϑαΐ {Πϑῖὴ 45 ᾿Ἰπθροπαθηΐ ᾿πηρδυαίν 68. 

οἷα.. ποιήσειαν] ΤῊ ορίαξίνα, 45. πι58], Ἔχρῦθββθβ {Π6 ψΊ5ἢ : “ϑπ. ἢ 
ΘΥ115 5 1 ρίαν Ηθάνθῃ ἴο ἱπῆϊοϊ οἢ ἔποθθ ῆο Παΐθ τι. ΕὟῸΥ ἃ 5:11 Υ 
ῬΙΆΥΕΙ σοιηραῖθ {πΠ6 νγ6]1-Κηονν Ράββασα αἱ {Π6 οἱοβε οἵ ΨεγρῚ 5. {πιγτὰ 
Οεργρῖς (513), 21 γεοίϊογα 2115 6770γ ληχο6 οσίζότς {λίμεηε. ΟὌΒεσνα ΠΟΥν 
Ῥοϊηΐθα]γ [Π6 δαί ΠΟΥ σμαηρσοβ ΠΌΠ τοῖς πολεμίοις (1.6. λοείε5---ἰῃε Ῥετ- 
5185) ἰο τοὺς ἐχθροὺς (1.6. Ζγ:2γε1ε05---[ῃ6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ] ΘΠΘ 65. Οὗ Ἔδοἢ 
πα] ν16114]}, ἃ ἰγαηβι 0. ὙΨΠ1ΟῸ} Πὰ5 ἐβοαρβά {Π6 ποίϊοα οἵ ΝΥ εἰβῖίκα ἀπά 
ΚΌΠΠοΓΥ. ν 

8 4. ἐπὶ τούτῳ] “αἰϊγεοίζν «ἰζου Ἡϊτη᾽: ἃ βίγοη σου ρῆγαβθ, δ5 ἴῃ 11- 
2. 4. ἴπαη μετὰ τοῦτον, γν10}) 6 ποίθϑ ΠΊΘΥΘῈ ΞΕ] 6 Π66. 

περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο] “πᾷ νοι] εδβίθοτη ἴξ πῃ Πίρσησδβε 
ῬΓΙνΊ ρα ἴο βᾶνα π5΄. ϑίυπεηίβ Μ01}] Οὔβεσνα {πὸ Ἰηϊτοαποίίοη οὗ ὧν αἱ 
1}15 Ροϊηΐ ἴο τηδυῖκ {Παΐ {πε Ἰαϊίου οαιιβα οὗ {Π6 βεηΐθποα 15 ΠΥ ροί Πβ1ο 8] : 
ΚβΙηοθ. 6 5] {παὶ ἢ τας οὐγὗ πεισῆθοιτ, απὰ ἡγοῦ] θὲ οἱαα, ζῇ ἦέ 
εοτεα, ἴο 5σανῈ α5᾽. 

ἐπὶ τούτοι5] “ἴῃ Πσοπῇῆτπηαίίοη οὐ {Πϊ15΄, ὙΠΕ ἐγὶρ]6 τϑρϑεϊεῖοη οὗ 
αὐτὸς ὈΥ {πεῸ ἤστγο [ΘΟ 1 Δ}1Υ σΑ]16 4 αγχαῤλογα ταὰῦ Ὀ6 1Ππδ5ϊγαϊοα [τόση 
111. 1. 37, ΥΏΘΙΘ ἃ 5:11] 7 ΘΠΊΡ 8515 15 Βθοισθα ὈΥ {Π6 τϑουτγθησα οὗ ἴῃ 6 
Ῥτοποῦη ὑμεῖς. 

Δία Ξένιον] Πίστιος 15 ΔποίΠοΥ β᾽ 1 αΥ αἰ θαΐθ, τυ ἢ τ μῖ ἢ σοπη- 
Ῥᾶγα {Π6 Τιαἰη δαπίναὶεπί Ζ)ήμς “ηώΐεδ. Τὰ ὁμοτράπεζος γε Πᾶνα ἃ 
ψγΟΤὰ ΜΜΠ]ΟΠ, ΠΠτα μαστεύουσι ἴῃ 111. 1. 43, 5 βΒιισσεβίϊνε οἵ {Π6 ἸΙαησιασα 
ΟΥ̓ Ροείγγ. αὐτοῖς τούτοις, “ὈΥ {Π6586 ΕΙῪ τηξαηβ᾽, ἴῃ τΤαίεγθησθ ἴο {Π6 
ῬΓανίοιβ ρδυίορ]65: ὀμόσας... δεξιὰς δούς... ὁμοτράπεζος γενόμενος. 

8 5. ᾿Αριαῖος δὲ] 15 νἱγίμα ΠΥ ἃ Ποπηϊηαίϊνα ἀθβοϊΐθ, 51η66, ονὶησ 
ἴο {πΠ6 Ιδῃρίῃ οἵ {Π6 βεπίβηςε, καὶ οὗτος 15 Ἰηἰγοάιοεα ἢ {Π6 νευ τὸ 
τῆ κα {Π6 βίαϊεηθηξ ποτα εηρδίϊο. 

8. 7. ἀξιώσαντα!] ΤΠδ ἰῆφα ἰβ ἂβ [οἱ] ]ονγα : “αὶ ἂς μ6 μαά σουηϊοᾶ 
ἸΠ 561 ννουίῃυ ἴο τὐέαγ {Π6 τἱομαβί δἰγα, 5ὸ 6 νου] αἶβο, 1 πεεὰ Ὀε, 
ας ἴῃ τἰ᾿. 

8 8. διὰ φιλίας ἰέναι] 11{. “ἴο Ρᾳ55 ΤΠγΟυΘἢ ἃ βίαίε οἵ {τ πϑῃρ 
γΙΓἢ {Πποπι᾿, 1.6. ἴο 6. οἡ ἃ ΠΊΘΠΑΙΪΥ Γοοίησ ὙνῚ ἢ {Π6π|. ΕῸΥ οπα ουΐ 
οὗ ΠΙΔΗΥ͂ 5118 7 Ρηταβοβ, οὗ. ΘΌΡἢ. “112. 742: 

ὦ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί; 

τοὺς στρατηγού:] Τὸ 5δσυτα δα! 0 Π 8] Ἔπηρ μαβὶβ, {π6 ποτηϊπαίϊνα οἷ 
16 Ξυ θοτάϊπαίε οἰαιβα ἰ5 ἀητοὶ ραϊθα ἴῃ {Πϊ5 ἔουπὶ ΕΥ̓͂ αἰἰγασίοη. 

διὰ πίστεως} 15. ἸΒΌΔΠΥ ταηήθγθα “ῬΥ τεαβοη οὗ {πεῖὶγ οσοπῆάεοποθ᾽, 
Ῥαΐ, 1 (815 παὰ Ῥθεὴ {Π6 τηϑαηΐηρ, νγχα 5ῃου] α παΐαγα! ν Πανα δχρεοίθα 
τῆς δοσιιβαΐῖϊναθ. Τί 15 ἘΠουθίουα ἴω βαίευ ἴο ἐγαηβ]αΐθ [ηΠ6 Ῥῆταβα 85 ακῖη 
ἴο διὰ φιλίας αΌονε, 1. 6. “ΡΙασθα {Πϑηλβοῖνοβ ἴῃ σοηῆῇάδπος (11. ἴῃ ἃ 
βίαίθ οἵ σοῃηῇαοποο) ἴῃ {πεῖν Παπαβ᾽, [ἢ 81] {Π656 οαβεβ (6.5. διὰ φιλίας, 
διὰ πίστεως ἀηᾷ διὰ πολέμου) [Π6 Ῥγεροβίί(οη ἀεηοίςβ (πε αἰἰεηαδηΐ οὐ 
ΒΌΓΓΟΙΠΑΙΠρ' ΟἸΓΟΙ ΠΙΆ ΠΟ65. 

σὺν τοῖς θεοῖς] “1 Πεανϑη Ὀείτ πα τ᾽. 
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λὲς “ῤεεελ. 
8 9. πτάρνυται)]͵ Μδομλοῃδοὶ τσ] (4115 δἰζθπίίοη ἴοὸ {Π6 [δοΐ 

{παΐ {Π15 νγαβ ποΐ ὉΠΩ͂ΘΥ 8]1 οἰγουτηβίδησεβ γασαγαθα ἃ5 ἃ σοοα οἸηβη, 
ῬῈξ οπἱν Π θη 1 οσουττεα ἴπ οΘοηποχίοπ ΜΠ νου 5. ΟΥ̓ ΡΠΘΠΟμθ Πα οὗ 
ΒοΟΩ Ππηρου. ὙΠ ἴῃ ΤΩΔΠΥ͂ ο8565 (6. 5. η΄ ὙΠΘοΟΠία5. ἀπά ΤΠΘο- 
ΡὨγαϑβί 5) ΒΡθοῖαὶ Τουμλα]αθ ἀὺΘ σίνεη ΤΟΥ ἀνευίηρ {ΠῸ εἤδοῖβ οἱ 1, γν 8118 
ἴῃ (δία! 5 (Χτν. 8) [Π6 παα!γιησ α]εοίνεβ ἀγα βίνεῃ : 

ος πό αὐχίξ, “4γγ1ογ,, οἰγιϊείγαγε τεξ αιΐφ, 
“εχίγαηε σἰθγγῖ αῤῥηοδαζζο)ε7). 

εὔξασθαι] “[Παΐννε νον ἴο βδουῖῆςα ἰο {Π1|5 οἰ {Πδη]ς- οὔου!ησϑ ἔοΥ 
ΟἿΣ ἀε]νεύδησα...... Δ Πα {Ππαΐ ννα πῆαῖζα Βαβι θα δῃ Δα! Π0Πη4] νον ἴο 
5δουίῆοα αἶβοὸ ἰὼ {πε τεβί οἵ {π6 σοάβ, ργον! 4εα νγε πᾶνε {Π6 τηθαηβ᾽. 

8 το. ἐτύγχανον] 15 ΠΕΙδ ιι564 ἴῃ 15 {1]1] ΔΠ4 ΡΙΌΡΕΙ βρη Ποδίίοη, 
“Ἱ λαῤῥεπεα ο δ τϑυλαυκὶησ᾽. 

ἐπιωρκήκασι)] “Πᾶνε Ὀτοκθη {πεὶγ οαἰϑ᾽. ον οΟἸοβ ον (Π6 Ιαϑβί 
ῬδΙαρυΑΡἢ οὗ {Π|5 ββοίίοη γθβθιη Ὁ ]65 {Π6 Ιδαησταρα οὗ (Π6 ἱγασθα!δῃ5 ν}1}} 
Ὀ6 566 ῃ ὈΥ͂ σου ρα ηρ 50 ἢ Ράββασαβ 85 ΒΟΡΗ. ΚΑ ΣΡ, 1158, 217..12}.} 6ἴα. 

8 11. ἔπειτα δέ] “ἴῃ ἰῃ6 ποχί ρ]δοθ᾽, ἴῃ ΔηβνῸΥ το πρῶτον μὲν Ἰῃ 
8 το. ΤῊ Ῥαγθηΐῃ6βὶβ. ὑνΠΊῸἢ ΤΟ]]Ονν5 σδιιθα5 ἃ Ὀγθαϊς ἴῃ [Π6 οοηϑβίσπο- 
το, ἴπ6 παΐπγαὶ βεηπθηοα (ἴστε ὡς ἀγαθοῖς...προσήκει εἷναι) Ἰεϊπσ 
Ἐχομδηρσοα [οΥ ἵνα εἰδῆτε δΔη4 τηδάβ βιθροσαϊηαΐα ἴο {Π6 ραγθηςπείϊοαὶ 
οἴδιιβα. 

προσήκει] ΤΠῆδ γε σοπίαϊηβ ἃ ἐννοίοια 1464---ἰπδὲ ὈΥΆΕΥΥ νγα5 δ 
ΟΠοΕ {Π6 ὈΙΓΓσῖσηςϊ πα {πΠῈ6 ἀπίγ οὗ δὴ ΑἰΠεπίδη. 

Περσῶν] Τῆς δ]]υϑῖοη 15 ἴο {ῃ6 ᾿ηναβίοη οὗ τεεοα Ὀγ Τρ αι 5 δηᾶ 
Αὐΐδρἤῆούηεβ, πα ἴο {πεῖγ ἀείβαϊ δ Μαγαίποη ἴῃ 400θ. ὙΠ6 ΑἰΠεπίδῃ 
ἴογαοβ 15 βαϊα ἴο ἤανβ πιη ο θα ΟὨ]Υ το,οοο ΠΊ6η, 8116 [Π6 βηθιν Πδά 
ΙΟ,ΟΟΟ ΟΑνΑΙΤΥ Δη4 τοῦ, οοο ἰοοί-50]416ἴ5. Οἡ [ῃς ἀϑββϑιπηρίίοη {παΐ {πε 
ψοχα αὖθις 15 ἴο Ὀ τείαηθα (Δηα 1{ Δρρεβᾶῦβ ἴῃ 8}] {π6 Ἰεαάϊησ Μ55) ψ)Ὲ 
ταῦδί ππαρθυβίαπα τ ἢ ΒΟΥΠΕΙΊΔΠη ἴῃ 8 ΡΌΤΕΙΥ ΘΈΠΕΙΑΙ 56η56: “1η- 
τεπαϊηρ ἴο Ὀτησ ΑΙ Θη5 Ὀδοὶς ἀραΐη ἴο ποιρηϊ, Οβεῦνε {Π6 ΟΠ ]55100 
οὗ τῃ8. ἀσίίοῖς Μ ΠΗ τπς ψμοτὰ ᾿Αθηναῖοι ὙΠΟ δα α5. συθαί!γ ἴο [Π6 ετη- 
ῬΒαβίβ, “1 νγὰβ “δλθγιζαγις νγΠ0 σγεγα [οππα ἴο ψ βίαπα {Πϑῃη᾽. 

8 12. εὐξάμενοι] «4. ΠοΟΠΪηαίϊνα δΌβοϊαΐθ, ἃ5, γΠΘη [Π6 τηαΐη γε ΥῸ 
ΠΟΠΊ65, ἰξ α]ς65 [Π6 ἱπΊρΡΘΥβ ΟΠ] [οΥπὶ ἔδοξεν αὐτοῖς, ννΠ]Ο ἢ νγου]α γθα γα 
εὐξαμένοις. (ΟΙΏρΑΥΕ [Π6 σοΟΥΓΘΘΡΟΠἸηρσ ραββϑασα αἱ {Π6 σοι Θ ΠΟΘ θηΐ 
οἴδϑι. με τεϊθηίίοη οὗ ἂν ψ] ἢ [Πς ορίαίῖνε (ὁπόσους ἂν κατακάνοιεν), 
πούνν βία πη {Π6 βεπίθποα Παθ ραβϑεα ἱηίο [Π6 ΟὈ]]ι6. ὨδΥγαίοη, 
Πιὰ5 Ὀθεπ δχρ αϊπθα 1ῃ σοηποχίοη ΜΙ 1. 5. 9. 

τοσαύτας χιμαίρα5] ΤΗϊβ νον νγαὰβ τοριϑίὀγθα ῬΥῪ {π6ὶ Ῥο]επιασοῇ 
(αἸΠτηδοπιι5, αηα (ασοογάϊηρ ἰο [Π6 βοΠο]αθί οὴ Ασ. Ζ ψοιῖζ. 657) ΠῚ 5 
ὙγΕΓΘ ΟΥΪΘΊΠΔΠΥ ΠδΙηΘα ἴῃ 1ΐ, ἰποιισ σοαίβ νγεῖα δἰϊεγνγαγβ σα βεπ|θα 
ἴῃ σοηβαηιθησα οἵ [Π6 Πα ΡΕΥ τεαπγε. ὙΠΕΥα 15. ΠΙῚῚ6 αεβίίοη [Παΐ 
1ῃς 5δουῖποα νγὰ5 γείδϊ "64 ἴο σγαίιγ {Π6 παίϊοπαὶ ναηϊίν οὗ {Π6 ΑἰΠβηΐδηβ 
Ἰοησ αἰζου [ῃ8 υβαυϊγεπιθηίς οὗ {Π6 νὸν Παὰ Ῥεθη βαίἰβῆβα. Τ ἰ5 ὈΥ πὸ 
ΤῆΘδΠ5 ΟΙΘΑΓ ΨΥ [Π6 σοτπηροιπα ἀποθύουσιν ἴα]κε5 ἴΠ6 Ρΐαςα οἵ θύουσιν 
Ώ6η [Π6 νεΙῸ 15 τερβαῖοα, Το πάρε ἔχου {Π6 ἴογος οἵ ἀποτρέχειν ἴῃ 
ΑΥἸὉ Διό. τοῦ (ἴο “στιῃ οἱ 27, ἀοαίς᾽) ἀπ ἀπολήψεσθαι (ἰὐϊα. 1140), ἴἴ 



402 ΡΥ ΘΎΟΣ 1 τἰ 

ΤῊΔΥ ἀεποίς {Π6 βεραγαία ᾿ηβίαὶτηθηΐβ οὗ [Π6 νονν, 8ῃ Ἔχρ᾽απαίϊοη ΒΟ ἢ 
15 ααϊΐε οοπβιβδίεπε ν] ἢ {ΠῸ τιδα οὗ [Π6 σοιηροιπα ἴῃ ΙΓ. ὃ. 25. , 

813. ἀναρίθμητον] (ΟΟΙηρατα {ῃς ᾿πβουϊρίϊοη οῃ {Π6 ἰοῦ οὗ {Π8 
ῬοΙορομπαβίδηβ ΠΟ [61] αἱ ΤΓΠευ ΟΡ υΪα : 

μυριάσι ποτε τῇδε τριηκοσίαις ἐμάχοντο 
ἐκ ἸΤελοποννάσου χιλιάδες τέταρες. 

κατὰ γῆν] «αἱ Ρ]αἴαεα: κατὰ θάλατταν, αἴ ΑΥὐζογηδίττη ἃ πα ϑδ]δτηΐβ. 
8 14. πολλαπλασίους] “{Ππουρῇ {ποὺ Οαἰπι πη εσβα γοιῖι πηαην-[ο] ᾽, 

ὙΠῸ σεηϊίνε (45 ἴῃ {πΠῸ σαβε οὗ διαφέρειν Δ Πα] 5]ΤΉ1|ΔΥ νΕΓὈ5) 15 ἀπὰς ἴο {Π6 
1άθα οἵ σοπηραγίβοη ΠΟ ἢ 15 σοηϊαϊηθα ἴῃ {ΠῸ δά]εθοίϊνα. 

8 15. πολὺ] ἘῸΓΥ [ΠῸ ροβιίοη ἀπά οτος οὗ ἴΠ8 Δαν ΕΥΌ 566 ποΐε ὁπ 
πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι (111. 1. 22). 

ὃ τό. τό τε πλῆθος ἄμετρον ΕἸ ΠΟΙῸΡῊ γοῖι σαν Ποὺ σοι ΠΕ1655 ὑνοσα 
1Π6 1 Πα θοΥβ᾽. ΠΙΘ, Ἰσπουηρ [Π6 Ροβιτοη οὗ {ΠῸ ΔυΈΙο]6, γα ηβ]αίθβ 
“ΠΕΘῚΓ 1Πη 16 56 τ] πα ε΄, ἃ τε θυϊησ ννΠ] ἢ σα ΟΠΪΥ Ὀ6 1π5{1Π64 ὈΥ͂ 
γαρσαγάϊησ {πΠῸ ἰαχί δἃ5 πὲ οὗ {πΠ6Ὸ ἔδξνν ἰπηβία ποθ ἴῃ ψνῃΪοἢ {πε δα]εσῖνα 
ΔΠη4] βιθβία πίνε ΘΟΠΕΓα 50 ΟἸ βαῖν ἃ5 ἴο τεργεβεηΐ ἴῃ εἤξοϊ οπα βπρὶα 
1464. Βαΐ {ΠῈῸ Ἐχαιηρ]εβ ἴῃ πποϑίϊοη ἃτα δἰπιοϑί θη γον οοπβηεα ἴο 
Ροβίσυ, πα {Π6 σοπϑίσποιοη τποσθονεῦ ννου]α Ὀὲ ουΐ οὗ Καερίησ ψΊ ἢ 50 
5016 ἃ βίγ]8 ἃ5. ΧἜ ΟΡ ΠΟ 5. 

πατρῴῳ] “Μὰ (ἢδ βρὶτΐ οὗ γοῦν [αἰ Ππεῖθ᾿. ὙΠΟΥΘ 15 ΤΟΥ ΠΟ 
ΘΥΟΙΠΠ [ΟΥ̓ το]εοίίησ {Π15 τοδαϊησ ἢ ἴανουτ οἵ πατρίῳ, γν] 0 ΤΙ ΠΠοΥΐ, 
Βτει θοῇ ἀπα οἰ οῖβ νοῦ] σαθϑιιαίε (ΟΥ̓ 1 ἡ Π6 δας που οὗ {Π6 
ἸΠΓΘΤΙΟΥ Μ85. ὙΠΕΙΥ ἀ“εοϊβίοη να ηο ἀουθί Ἰμῆθοποοα ὈΥ ἃ ἄεδϑῖτε ἴο 
ΘΟΠΙΟΥΠῚ ἴο ἩδευτηδηΠ᾽5 τα]!]ησ {Παΐ πάτρια ἀεποίεϑ “ψρας σι ῥαΐγδ᾽, 
πατρῷα “ψηαε τοι: αὶ ῥαΐγε᾽, πατρικὰ “ χιεαζία στιγι1 ῥαΐγς᾽. Μοτε 
ῬτοΌΑΌΙν, Πονγανεῦ, πατρῷος ἰ5 φοπῆπαᾶ το πὸ 7)αγιῖΐν, ἀπιὰ πάτριος ἴο 
της 72αΖ1071, 1πι ὙΥ ΠΟ σαβα [Π6 [ΟΥΤΠΕΥ δα]θοίνα 15 ΤΠΟΥΘ ἴῃ Δοσογάδησα 
ψ ΙΓ της ἴοπα οὗ {ῃε ΒΡΈΘΟΙ. ᾿( Οηρατα Ιῃ Ραγ σα αν 5.10 ἢ ῬαββαρῈ5 ἃ5 
1Π6 [Ο]]οννησ: καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων πρόγονους, 
Δ η4 ἀραίη τοιούτων μέν ἐστε προγόνων. 

εἰς αὐτούς] 1 Πᾶνε δἰγθδαυν ποίϊσθα {Π15 πε οὗ ἐπε Ῥυβροβιίίοπ ἴπ 
σΟΠΠΘχίοη ΜΙ 1. 2. 18, ἀπ ποῦ ΠῚΠν 1 1Π6 Ἔββαῦ Οἡ ΧἜΠΟΡΠΟΠ 5 
βίυ 18. ΤΙ͂ῃ {π6 ραββασθ γῇ ]Ο ἢ [Ὸ]]ονν5, {πΠῸ ποραίϊνε 15 σου] πθα ΜΠ 
δέχεσθαι Ἰπϑίεαα οἵ θέλουσι ἴῃ! οΥ̓ΕΥ [Παΐ {Π6 σοννασαϊοθ οἵ ἴΠ 6 ἘΠΟΙΥ͂ 
τῇδ ὈῈ ΡΙασθα ἴῃ {Π6 οἸδαγεβὲ ῬΡΟβϑιῦ]α ἸΙσῃϊ: “ ἀεἰθυμηϊ 64 ἴο ἀνοϊα τι5᾽ 
γαῖμου {πῃ ἦν Ἰ5ῃ 64 ποῖ ἴο τηθεὶ τι5᾽. 

8 τῇ. μεῖον... ἔχειν] “ΠΟΙ γεῖ ἱπηασὶπθ παΐ νοῦ ἅττα Ἀ]αςεά δὲ ἃ 
αἰβαάναπίασεα ἴῃ (Πϊ5 τοβρθοὶ {Ππαΐ...᾿.. [ἢ Ατίὶς ατεεῖς εἰ οἴϊεη βἰαπᾶς 
ψ ἢ τῃ6 ᾿παϊοαῖϊνα ἴῃ {Π6 βεῆβα οὗ ὅτε ἴο ανοϊὰ ἃ ροβιίϊνε βἰαϊεμηθπηξ 
Ἔν ϑη ἴῃ {πε οαβε οὗ δῃ δοκπον)εᾶσοα ἔαοί. 1 {Π6 1πἰτοάποίουυ αβϑαν 1 
Ἰανα σοιηπηθηΐθα ἢ βοῖὴθ Ἔχοθρί]ΟΠ8] 1565 οὗ {Π6 βαπιε Ἰα]ἸΟτη. 

οἱ Κυρεῖοι ᾿ποϊπά 65, ἀπγοηρεὶ οἴπεῦβ, Αὐίαϑιβ ἀπα ἢ15 ΓΟ] νν ο 5. 
ἔφευγον γοῦν] ΤΠΕ ΙΠΙΘΙΟΥ Μ85 σῖνε οὖν, Ὀαΐ, Ἔνὲπ Οἡ ἰΐβ ΟΠ 

τη εΥῖ5, {Π6 τϑδαϊησ οὗ {πε ἰοχί 15 ᾿πΠη]τε]γ ἴο θ6 ῥγείεσγεα, γοῦν Ῥεϊησ 
1Π6 τεοορσηϊβθα ἐουτηι]α ἴῃ σᾶ8Ὲ8 ὙΠΘΙΘ ΟΠ6 ΘΧΑΠΊΡΙΒ 15 σίνεη δηα ἴῃ6 
ΟΠ ΘΥ5 ΒΙΡΡταββθά. 

8 18. οἱ μύριοι ἱππεῖ] “« Ῥοᾶν οἵ ἴεπ ἱποιιβαπα Ππουβθ᾽, Ῥπέ ποΐ ἴπ 
5ΡΘΟΙα] σϑίεγεηςε ἴο ἴΠ6 ΠυτΏΟΥ οἵ 1Π6 ΘΠΈΠΥ 5 αν ΙΤΥ, ἃ5 {Π6 ΤΟΙ ΔΙ ΠάΘΥ 
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οὗ {πΠ6 βθηΐθηοα (οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες κιτ.Δ.} 5Ππονγ5 {παῖ {Π6 
βίαϊθιηθηΐ 15 παῖ ἃ σθηθταὶ οη6. ΤῸ τϑαά, αδ5 ἹΚτίϊσευ ἄοεβ, μυρίοι 
“ρΟσΠ 1655 ἴῃ Ρΐασα οἵ μύριοι “1πῃ6 Ῥτόνουθῖαὶ το,οοο᾽ 15 ἴο ΤῸ {Π6 
Ῥάββασε οἵ μα]ῇ 115 ἰουςβ. 

δ το. κρέμανται] “ἴα Ροϊβοά᾽ οὐ Βουβεδοῖς : ἴῃ σοηίγαδέ ΜΊ ἢ 
βεβηκότες, “αὐτὰ 2[αγιίεα᾽ οχ ἴπ6 στοιπά. ΧΑ ε ατἴὰ τβητῖγθα τὸ θε]ανα 
1Παὶ δῇ διάϊθποθ, υνἱἢ ὑν Ποῖ {Π656 {{Ἰν1 4} 1165 σου] Ρᾷ55 ΤῸΥ δἴριι- 
τηθηΐ, νγὰ5 σοπηροβαα οὐ βχοθρί! μα Πῦ ἱπίθ]]Πσθηΐ. πιθη } 866 Ιπἰτοί. 
1. αὐ ηι. Τῆς νεῖ τευξόμεθα 15 τιδεὰ ἴῃ 115 οΥΙρίηα] ΗἩ οὐλουῖς βεηββ οὗ 
“ΒιΠηρ ἃ πηαυῖκ᾽. 

ἡμᾶς] ἴογυ ψ πο Οοθεὶ σγουϊᾶ σαρϑεςαίς ἡμῶν, 15. [Π6 ππίνθυβαϊ 
τεδαϊηρσ οὗ ῃ6 μ85, ἱποιρῇ 1 σδῃ Ππα ΠΟ ΟΠ ΠΟΥ Ἰηβίαπηοβ [ἢ ννϊοἢ προ- 
έχειν 15 [Ο]]οννεα ὈΥ δῇ δοοσιιβαίϊνα οὗ [Π6 ῬΡεύβοῃ. 

8 2οθ. τοῦτο ἄχθεσθε] ὍΠαΕ δοοιιβαίϊνα, νυ Π]Οἢ 15. ῬΥδο ΙΟΑ ΠΥ ἃ οορ- 
πίε (τοῦτο ἄχθος ἀχθεσθε), τιεεα οσσαβίοη πὸ αἰ Πουα]ῖγ, {Ππουρῇ βοπιε οὗ 
186 εὐϊίουβ πανε ρτοροβεὰ ἴο βιιθδβιπἰ6 τούτῳ. 

λαβόντες] “500 οὗ {πΠ6 πῃ ἰτα πη ἃ5. γὙῸ ἸΠΔΥ͂ 5εἶζα απά ἀϊτθοΐ ἴο 
σαῖς τ5΄. [ἢ {Π6 βεηίθποθ ΠΟ ἢ [Ὸ]]ονν5 οΌὔβεγνα {παΐ περὶ νἸἢ Δῃ 
ἀσοιιδαίνα ἀθηοίεβ τοῦθ σεγεγαΐ ἀηα ἐγ ε)γι126 γο]αϊϊοη5 [Παη [Π6 58 ηγ6 
ῬτΘΡοβιτοη ἡ] ἢ ἃ σϑηϊςῖνθ. (Οὐομραῦα, ἴῃ Ῥαγίου]αγ, ἃ ποία οη τὰ περὶ 
ἹΠροξένου 10.11. 5. 37- 

8.21. μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντα] “νἸΠοιΐ 50 ΠῚ ΟΠ ἃ5 {Π6 ΤΠΟΠΘΥ͂ ἴο 
Ῥαγ ΙΓ, ἴου [Πς ΡαΥ οὗ [Π6 ἔγοορβ πα Ἂοπάβα στ {πε ἀδδίῃ οἵ Ογγαβ. 

8. 22. ἄπορον] “Ὀιιΐ γεραγά [ΠῈ Υἱνοὺβ ἃ5 ἃ ΠΟρεΙθ55 Ὀιιβίηθββ, ἀπά 
181ηκ (Πα γοῖ ὙγΕΥῈ σΥΘΘΕΥ τη ]5164 ΠΕ η γοῖι οτοββοα {Ππεπι᾿, Νοί- 
τ βία πάϊησ (Π6 ἀ56 οὗ ἄποροι ὈΕΙΟν ἴῃ ἴΠ6 56 η86 οὗ “Ἱπηραββα]ο᾽, 1 
511] ΡὈγείευ ἴο ἴαϊζα ἄπορον ἴῃ {ΠῈ6 τῇουα σἜΈΠΘΥΆ] βἰσηϊποδίϊοη οἵ “μορε- 
1655᾽, “ἀεβρεγαίε᾽, ΠΟΘ ἜΒΡΘΟΙΆ ΠΥ 5 ἄπορα νομίζειν ἴῃ [Π15 56η58 15 ἃ 
[ανουτγίία ρῆγαβε νυ] ἢ Οὐ Δα ΠΟΥ. 

σκέψασθε εἰ] “σοηβίεΥ {Ππαΐ Πογα ἀσαὶη ἴο τὴν (Πϊηκίησ {πε Ῥατ- 
Ῥαγίδηβ πᾶνε δοίβξα ἴῃ ἃ νεΙῪ [ΟΟ]Π5ῃ (αϑηϊοη᾽. ϑιίμπάθηϊβ. νν1}}} ἀο νγῈ}]} 
ἴο σοπΊραγα {πΠ6 οοπδίγαοίοη οὐ {Π15 οἱαιιβα ἢ γΠαΐ 15 αἵ ἢγϑί βῖσῃϊ ἃ 
ΒΙΠΔΠΔΥ ΟΠΕ: μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν εἰ.. ἀφεστήκασιν (δ τ). 
Τη τϑα!γ Πονγανεῦ {πε ργεβθηΐ σοῃ βίο βία παβ ἡ ἃ οί ΠΥ αἸεσεηΐὶ 
Τοοϊΐησ, 45 {π6 [οσυπηδίίοη οἵ ἴΠπΠ6 βεῃηΐθποα ἴῃ {Π15 οαϑ8 σαιιβῈ5 δΔῃ δι ὶ- 
σαυϊῖν νη ϊοἢ ἃ σάγαῖα] νυ  υνοι]α πἐ μα] οσ 5] πᾶνε ἀνοϊάβά. ΒΥ μωρό- 
τατον ἴῃ ἢϊβίουϊαη [τ ρΡ]165 ἰΠπαΐ [Π6 δοίΐοη ἰαῖκθπ ὈΥ {Π6 ἱπῃαθιδηΐ5 
γγοι] 4 τη {Π6 ἐπα ρύονα 1π)υγίοιιβ ἴο {Πϑιηβαῖνεβ, 5ῖποθ, {Π6 ποτα {ΠΟΥ͂ 
πηρεάδα {πὸ τείασῃ οὗ {πε Οτεεῖκβ, [Π6 ποσα νου] Ποὺ ϑαῆθγ ΠῸΠῚ 
{ΠΕῚΓ βίαν ἴῃ [Π6 σου ΠΙΓΥ. 

ἄποροι ὦσι] “σταηϊεά {Παἰ {ΠΕΡ τε ᾿πηραβϑαῦ]α αἱ ἃ ἀϊξίαπος ἔτοπὶ 
{ΠΕ ῚῚ βουγοθ᾽. [1 νγὲ δύὲ ἴο τείαϊη {ῃε τϑαάϊηρσ οἵ [ῃ6 θεβϑδὲ μ88 {πε ρῥτϑ - 
5επΐ 15 ΔΠη ᾿ἰηβίδῃησε οὗ {Π6 σάτα τι56ὲ οὗ εἰ νι [Π6 σα] ποῖῖνε. ΕῸΣ ἃ 
{Χ]1] εχατηϊηδίϊοη οὗ [ηἰβ σοπϑίγαοίοη, νυ ῖο ἢ νου] δχοεθα 16 Πἰπλϊ5 οὗ ἃ 
ποΐδ, 1 πιιϑβί γείεσ {Π6 γϑδάε ἰο Μαᾶν. Οζ. σγαρι. ὃ 125. 

προϊοῦσι] “45 νγε δἀναποθ᾽, ἃ ρῆγαβθα 'ἰπ ΠΟ {ΠῸ Ῥαυ οΙρ16 5 αϑεά 
ἴο ἀδῆπε [Π6 σφεεζαί εἰγειεγεσέαγιςες οὐ {ζηεϊξαξίογις νγ 1 Π]π ἡν ῖοἢ δ ἐνεπΐ 
ο8Π ΠᾶρΡΡεῃ. ΕῸΣ ἃ ϑἰπΉ}]αγ σοηβίγαοίοη, 566 ποία οἡ ὡς συνελόντι 
εἰπεῖν ἴῃ ὃ 538 οἵ [Π6 ἢγϑί σπμαρίευ. 

8. 23. διήσουσιν)] ΚυΠηεΙ 4η ΨΟΙΡΥεομΕ ἀγα ῬυοΡΑΌΙΥ τὶρῃΐ ἴῃ 



494 ΧΟ ΧΘΙΘΝ ΟἸΣΊΟΥ: πϊἧπ τὸ 

τορσαγάϊηρ [15 45 π6 ἔχις τεδϊηρ ὈΥ σομηρατίβοη ὙΠ ΙΝ. 1. 8, ν. 4. 2. 
ὙΤΠαΐὶ διοίσουσιν (ΠΟΙ ΔΡΡΕαῖβ ἴῃ ἴουγ ουΐξ οἵ {πε ἔνε Ἰεδάϊηρ Μ55) σὰ 
ΤηθΔη “ΨΑΙῪ ἴῃ {ΠΕῚΓ ἀθρίῃ᾽, 85 Μδουηομαθὶ ἰγαηβίαίοβ 1ΐ, 1 ὁ ποΐ ἔθου 
Δ} ἰπϑίαπί Ῥε]ϊενα, δ η6, 11 11 15 ἴο ΡῈ τεϊδι ηβδα ἴῃ {π6 ἰθχί, ψχ8 σὰῃ ΟΠΪΥ͂ 
ππἀεγξίαπα {Ππ6 ν τ ἴῃ [5 ΡΥ  ἶν 8 56 η56 ἃ5 Δ δα αν] δηΐ [οΥ διήσουσιν. 
πη ὅορῃ. Ζγαεῖ. 323 ἴπεῖθ 15 1068 βατηθ αἰΠΟ]Υ ἴῃ ἀοἰουϊηϊηρ Ὀοίνν θη 
διοίσει ἀηα διήσει" 

οὔ τἄρα τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 
χρόνῳ διοίσει γλώσσαν" 

νΠοτα, 1 [Ὠῖηκ, διαφέρειν γλῶσσαν 15 πι564 ῬοΟΘΙΙΟΑΙ]Υ ΤΟΥ “ἴο ρατὲ {ΠῸ 11Ρ5᾽. 
βελτίους εἶναι] Ὀεοαιιθα {ἴΠπΠ6 Μγϑβίαῃβ, {|π 1πΠ6 (δυίαηβ, νγεῖα ἃ ῥζο- 

ΨΟΙΌΙΪΔΙΥ ννουί ἢ] 655 ταςθ. : 
βπσιλέως...ἐν τῇ βασιλέως] ϑοΠπεϊάου απα ΤΙΠοΥῇ νου] δ] του {Π 6 

σοηΐθηος 50 δ5 ἴο ἀνοϊά [ῃ15 γϑσυσσθηοθ οὗ {πΠ6 ψογα βασιλέως. Οη {Π6 
οἴμεσ μαπά [ἢ6 σδρειίὶοη 15 ποῖ νι Ππουὺξ ἔοτοο, ἃ5. 1π {Π6 σαβ6 οὗ αὐτὸς 
ἴῃ 8 4 οἵ ἴῃς Ῥγδβεηΐ οπαρίεσ. Δ ΠΊΔΥ͂ σομηραῖθ ἴῃ Δα] ΠἸΟῃ 11. 6. ὃ, 
ἱκανὸς δὲ (ὁ Κλέαρχος) καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ὡς πειστέον εἴη Κλε- 
άρχῳ.- 
ΐ τὴν τούτων χώραν] Τὶ Πα5 Ῥεδη ῬΥοροβοά ἴο βιθρβείαία τούτου ΤΟΥ 

τούτων, Ὀπί {Π6 σῇδηρα 15 416 ΠΠΠΘΟΘΒβαΥυ, 85 {Π6 Δ ΠΟΥ Ραβ55Ὲ5 ὈΥ ἃ 
παΐαγαὶ ἐγαηβιτοη τότ {π6 Ρεγβίαῃ Κιηρ ἴο {Π6 παίϊοῃ Ὑν ΒΙΟἢ Π6 ταρτο- 
56 ηΐ5. 

8. 24. ἂν ἔφην] 15 {Π6 τεαάϊπηρ οὗ {π6 μΜ55, [0 ΒΟ ῃ ΒοΥΠοπηΔηΠ 
πα οἰ ἢδῖβ νου] σαρβιςαίςς φαίην. αὶ {Π6 ᾿παϊσαΐνα 15 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ 
τηοῦθ [Όσοῖ]6 Ῥαΐ αἶθο ἃ ποτα σουγθοΐῖ σοπϑίγποί] ἢ, 51Π06, 45 ΚΌΠΟΥ 
Ροϊηίβ ουΐ, {Π6 ἱπαϊσαίϊνα 15 τοααϊγοα ὈΥ {Π6 ῥγοίαβίβ εἰ μὴ ἐδεδοίκειν, 
ΨΜΠΙΟΙ 15. ΡΥΔΟΙ ΙΔ} οοπίαϊηθα ἴῃ {πῸ νγογᾶβ. ὑν ΠΟ ἢ [ΟΠ] : ἀλλὰ γὰρ 
δέδοικα (8 25). Μδομλὶο Δ 6] νν0}] σΟΠΊΡΑΥΘ5 [π|}ν-. 111. 315: 

Ας αἴας 2οίεγαγε οὐ φ{ιμε7ε5 σιεὀγιεοί67γ6 σατίδαξ: 
«δα Ζ1εηιεμία φοεαέ. 

οἴκαδε ὡρμημένους] “{παΐ νγα παν βἰατίθα ἔου ποτηθ᾽. ἘῸΥ [Π6 σοτὴ- 
Ῥομπηά κατασκευάζεσθαι, 566 ποία οῃ κατεσκευασμέναι Ἰῃ ΤΥ. 1. 8. 

καὶ ὁδοποιήσειέ γε] “γε, απ ψου]α τῆᾶκα ἃ τοδα [ῸΥ {πδπηὶ ἰοο᾽. 
ΤῊα οοηδβίγποϊίοη οἵ τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν μα 5 ὈΕΘῃ ποίϊοΘα ἴῃ σΟΠΠΟχίοῃ 
ὙΠ 1. 3. 2. 

8. 25. ἀλλὰ γὰρ] “δηεΐέ (1 ἄο ποῖ τϑοοπητηθηα {Π15 σουγ56) 207, 1 Δ ΠῚ 
αἴταϊα {Παὲ...᾿,. 1 δ΄ὶ αἴταϊα πονενεσ {Παΐῖ..... Α σοπιρ]εία ΠΙβίουυ οὗ 
1Π6 οοηῃϑίσποίίοη 11 θῈ οὰπα ἴῃ 1Ἀ144161}1}}5 2 Ζοεοέ 97 δίαίογιῖς 1]α 107,15 
Δ ηα ΘΠ 1ΠΠ]δίο 5 Το. 1. (οη {Π6 σοτη Ια ηβ οὗ γάρ). 

Ἐὸγ καὶ Μήδων δὲ 566 ποΐε οη {Πδ ἴογοα οἵ δὲ ἴῃ 1. 1. 2, ἀΠ4 ἀραΐῃ ἴπ 
ΙΝ. 6. 13. ΕῸΥ {Π6 βίου οἵ [Π6 Ἰοίϊιι5- ϑαΐθιβ, 566 Ησοά. ἵν. 177 8δηα 
Ηοι. Οἵ. ΤΧ. 94- 

ὃ χό. κομισαμένου:] Χ'ῆε τηϊρῃξ μανα δχρεοίθα κομισαμένοις, Ὀαΐ, 
ὈΥ ἃ σοτηπίοῃ ἰαἰομ, αὶ οἰδιιβα 27: αἰοῥε,ιαίδγιε 15 οἴϊεη βυ ϑειαξθα ἔου ἃ 
οἴαιβο 272 αϑγεθηιο7ιέ, ἡ 6 η {Π6 τοίθσγεποθ 15 πο ΠΠπηϊ6 4 ἴο ΔΩΥ ῬΑΥ ΓΙ Ο ]ΑΥ 
Οσσαβίοη. “ΝΉΏΘη ἽΠΠΟΥ Πᾶνα ἴἰ ἴῃ {ΠῚ ΡονοΥ ἴο Ῥγὶησ ΠΙΓΠΘΥ {ΠΕῚΓ 
ΠΕΘΑΥ οἰζίζεηβ αἱ Πομπῖο, δηα 5866 {πεπὶ θητ]οῃθα᾽, ἈΝΏϊΓΘ πηαῖκεβ ἴΠ6 
βίχσδησα μηϊδία κα οἱ {ταπϑ]αἰϊησ κομισαμένους, “ανὶησ κογῖθ ὨϊΠοτ᾿. ὍΤΠ8 



24--33] αν  ΨΡΑςὰ 4ος 

δοϊῖνε πολιτεύειν 15 ΠοΓΘ δπηρ] ου θα 1η 15 πἰϑιιαὶ ἀπά Ἰοσὶἰπταΐθ σθηβθ, “ἴῸ 
θὲ ἃ τε θεῦ οὗ ἃ σοτητη γ᾽, ΜΜΏ1Π6 Οἡ ἴῃς ΟΕ μαπά (Π6 τά 4]8 
ψΟΪΟΘ 15 ΘΈΠΟΓΙΑΙΥ τἰιςεα οὗ ἃ 5ἰαίββδπηαμ, “οπῈ ΨὙΠὴῸ ἴαϊκεβ ρατί ἴῃ {Π6 
ῬοΙἰεῖο5 οὗ ἃ σοτηπυιηϊγ᾽. ἀκλήρους, “ΜΙ ΠοΟιΐ ἃ Ρογιοη᾽, Πᾶ5 ἃ βρεοΐδὶ 
ἴογος ἴῃ το]αίίοη ἴο ἴμΠ6 σοπίεθχί, ἃ5 κλῆρος 15 ἴπΠ6 ὑϑρι]αῦ ννοσὰ ἴου δ 
Διοἰμηθηΐ οὗ σοπηπεγαα ἰθυγΐουυ. ὙΠ [Π6 ΠΟ] ἴα που οὗ ἴΠ6 ραββϑασα 
ΘΟΙΠΊΡΟΓΕ ἃ ΨΕΓΙΥ͂ 51 Π}118Υ ΞΘ Θ βίο ἴῃ ἴΠ6 Κεσας οἵ Αὐἱβίορμαπεϑβ, Ὁ. 705: 

εἰ γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ ῥάδιον ἣν ἀν. 
εἰσίν “γε πόλεις χίλιαι, αἵ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν. ἀπάγουσιν" 
τούτων εἴκοσιν ἄνδρας βόσκειν εἴ τις προσέταξεν ἑκάστῃ, 
δύο μυριάδες τῶν δημοτικῶν ἔζων ἐν πᾶσι λαγῴῷοις. 

8 27. στρατηγΎῇ}]ἢ “ΤῊΔΥ ποΐ τασπϊαΐθ οὐἵ τηατοῃ. ζεύγη, “ ἰξατηβ᾽ 
(εχιεὶ εἰ ὄουες 7ιεσαίδ5, Θἴαγ2), ΠΟ ταϊσηΐ Πᾶνε δα ἀβά {Πδὲ [Π6 τείεγεησα 
5 αϑθδ}ὶν ἴο ζεύγη ἡμιονικὰ ἴῃ σᾶ565 ΨΏΠΕΥΘ ΠῸ ααδ]γηρσ δα]βοῖνα 15 
βσίνεη. ὅ866 ποίβ οἡ ΓἿΙΙ. 5. 4- 

ὃ. 28. τὰ περισσὰ] “ἴῃ6 Ξιρεγῆποιβ δυο] οβ᾽, Τι ἰ5 θείου ἴο ἰγϑαΐ 
κρατουμένων ἃ5 ἃ σεηϊνε Όβοϊαΐα [Πδη ἴο τηαῖκα 1{ αἸ τ ΘΟΕ Υ ἀερεπάςηϊ 
οἡ ἴῃε νγοσά ἀλλότρια, ν»Ὠϊοἢ 15 [Π6 βυσσεβίϊοη οἵ Κὔππεσ. Τυύ. “ῃεη 
ΤΏΘΠ 816 σΟΠαΠΕΥΘα 81] {ΠῚπρβ ἀγα νυτεβίεα ἔγοπι {Πεπι᾿. [Ιἰ σαπηπηοΐ ἴῃ 
ΔῺΥ οα56 6. ἴΠ6 σεηϊζῖνα αἰζευ πάντα, ἃ σοπβίγαοι 0 Υ ΠΙΟἢ νγοσ]α πεοεϑ- 
βἰίαΐβ [Π6 δυίϊοϊα ψΊ κρατουμένων. 

8. 29ς. ὄντων μὲν] “50 Ιοῃησ 85 ΟἿἿ οἰἶδοοβ ΜΈΥΕ Αἰϊνα δπηα ψῈ 
οΟὈεγεα {πεῖ ᾿. Οη {Π6 ροβιτἴοη οὗ πολὺ ἴῃ ὃ 390 νγχὲ πᾶνε δ᾽ γεδαυ σοιὰ- 
τηεπίεα ἴῃ ἃ ποΐβ Οἢ 1Π. 1. 22. 
ΜῈ ἐπε νρογάβ νῦν ἢ πρόσθεν αἱ (πΠ6 επά οὗ 8 30 νγὰ τηυβὲ ΞΌΡΡΙΥ 

γενέσθαι ἴτοτη {Π6 ρτενίοιιβ οἰδιβθ. 
8 31. ἢν ψηφίσησθε] ΤΗΪΐβ τεσυγγεποα οὗ ἢν 15 50 αν υγατά {παῖ 

Ι Ξῃοιυ!α Ὅ6 1πο]ηθα ἴο ομηϊξ 1{ ἀηα τεδα ψηφίσασθε, ΟΥ εἶΞε ψηφίσασθαι 
νὴ ἢ ΒταιοηΌΔΟἢ, 1 [ῃ8 σαθα ψγὰ ἀγα σοῃβιδσὶηρ βίοοα δἱοης ἴῃ {Π6 
“παῤαςῖς. Βαῖΐ σοτηραζα, ἴῃ Ῥαγτοα]ατ, ΥΙΙ. 3. 36, ἀπά [Π6 Ἐχδῃρ 65 
φυοίεα ἴῃ ἰηιτοά, 11. 

τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα] “ἐΠαξ ΔΠΥ οπε οἴ γοῖῖ ΨἘηο Παρρεῃῆβ ἴο θῈ 
Ῥτεβεηΐ δ {ΠῈῸ {1π|6 5Π4]] ἰα]ζα. ρασί ψΊ [Π 6 σΟΙΠΤ Δ ΠΩ ΘΥ ἴῃ ρα ]5ηϊησ 
Βῖτα᾿. ἘῸγ [Πϊ5 56εη86 οὗ ἀεί, 5ε6 ποΐβ οἢ τὸ ὑπερβάλλον ἴῃ Ιν. 1. 7. [πῃ 
ἐψευσμένοι ἔσονται ποῖίϊοςε [Πε οτος οὗ {πΠ6 ἴεηβε, “ψ}}} μηα [Πϑτηβεῖνεβ 
τηϊϑία καη᾽, ΨΏ116 ἃ γε πηαυκαῦ]α υ56 οὗ [Π6 βαπηα ρεχίεοί οσοιτβ ἴῃ ΤΠπο. 
ΨΙ. 17, ἀλλὰ μέγιστον δὴ αὐτοὺς ἐψευσμένη ἡ ̓ Ἑλλὰς μόλις ἐν τῷδε τῷ 
πολέμῳ ἱκανῶς ὡπλίσθη. 

μυρίους... ΚἈεάρχους] 1ῃ 4]]υβίοη ἴο [Π6 Ἐχοερίϊομαὶ βανου υ οὗ Π15 
ἀἸβοῖρ!ης 45 ποίϊςεα ἴῃ 11. 6. 8. 

8 32. εἰ δέ τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ] 1.6. βέλτιον ἢ τοῦτο περαίνειν, 
ἘΠουσἢ ὈΥ ἃ 5]||σῃςξ σἤδηρσε ἴῃ {Π6 σοπβίγποίοη ταύτῃ 15 Ξα βεϊπτρα ΤῸΥ 
[ῃ6 ἀδοοσυβαίϊνε τοῦτο. ϑοπια οὗ {πε εὐϊΐουβ ἱπίγοάποα εἶδε ΟΥ οἷδε Ἰπΐο 
{Π6 ἰεχί δῃᾶ τεδα ἄλλων ἴου ἄλλο, νυ ἢ ̓τηραῖτβ [Π6 τηγίμτη οὗ {Π6 ββη- 
ἴεποα τ πουὺΐξ ἰουοῃίηρ [Π6 τεὰὶ απο] γ. ὍΠα οοπίεχί τησβί ἀδίου- 
τηΐηα (Π6 δρρ]οδίοη οἱ (Π6 ἴεσγπὶ ἰδιώτης. [ἢ {15 σαβε 1ἴ πιαύ ἀδποίε ἃ 
εἴϑτἼτα7: ἃ5 ΟρΡροβεὰ ἴο ἃ σοί 167,, ΟΥὐὁ, τῆουβ ῬγοῦθδΌ]υ, ἃ 2γίσαίε ϑοί 167 ἃ5 
αἸβΕ παι 5Π6α τόμ 8η οἤεε7,. 

δὲς 33 ἴο ἐπ, Αγ α σλογέ σῤεέεῖ 7 γοηὲ Οἠοίγιίδοῤλιις, ἀγα ἀγοίλοῦ 



496 ἜΧΡΕΡΙΤΙῸ ΟΥ̓Δ [ΠΠ.. π΄. 34 
ρον Χιοριοῤῥοῦ τοῖο αγγατισες ἐλε ογα67 οὐ ἐδ γπαγελ, ἐλ6 ἀϑδϑογεδίν ἐς 
ὀγοζε7ι τε. 

καὶ αὐτίκα] --Ξ γ105: οἐζαγ,2, “ Ἔνβῃ Ἰδαίου ομ᾽, “ὈΥ δπᾶ Ῥγε᾽. 
8. 34. προσδοκᾶν] Α 5Ξίταησε γε ἴο θῈ σοι ποα ψΊ δοκεῖ, ΔΠηΩ͂, 

1Γ 1 νεῖε ποί ἴοσ {Π6 πηΐϊνειβαὶ ἀσγθεπηεπί οὗ [6 Μ85 ἴῃ ἰανοιτ οὗ 
τείαϊπησ 1, 1 5Που]ἃ θῈ 1πο]]πεα ἴο τεδα προσδεῖν, (Π6 εἸηεπάδίιοπ οὗ 
Δ γείεξηθαςῃ. ἊἈΑΔ,5 1ἴ βίδῃηϑβ, {πε ἰεχέ σὰ) ΟἾΪΥ τηβαη “{Π6 σοη σα ΠΟΙῈ5 
ΨΏΙΟΘΗ 1 (Ὠ]ηΚ τνὰ τησβὲ δητοϊραΐε᾽, ἀπ ἩΏΙΓῊ ἀγα ἐχρ αϊπθα ἴῃ ἀεΐδι} 
ἴῃ ὃ 35. 

δ 535. οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμι] ὙΠΕῈ Ρ]υγαΙ, τσ ΚΌΠΟΥ βαθβίι- 
(υΐε5 ΤΟΥ θαυμάζοιμι οῃ {π6 Δυϊπουῖν οὗ [τες Μ85, 15 ἱπαρρτορσίδΐε 1ῃ 
ΠΟΠΠΘΧΙΟΩ ΜΙ [Πδ6 σοηΐοχῖ, βίησα {ἴΠ6 βυρσεβίοηβ ὙΠΙΟῚ [ΟἸ]ον, ΤΈρτα- 
βϑηΐ {Π6 ᾿πΊΡΥ 5505 οὗ ΧἜΠΟΡΠΟΙ ταΐμευ ἴπαη ἴποβα οἵ Π15 διάϊθησθ. 
ΟἸΠουνῖβε μα νου] παΐμγα! νῦν πᾶνε δἀορίεα {Π6 1655 ἀδῆπιία ἰουτααϊα 
θαυμάζειν δέοι, ἴο ὙΠΟ ἢδ τενεσίβ ἴῃ ἃ 36, Ὀξοαιιβα 411 ψ}1}}} ραγοιραΐα 
1ὴ [Πε6 ἀενεϊορπιεπί οὗ Π15 ΒΟ θη 65. 

αὐτοὶ] ἰ5 ΤαῖΠοΥ στιοσα οἰθσαηΐ ἤδη (ῃ6 οἴπευ τϑδάϊηρ οὗτοι, ἀηά 
αἶβο γοϑίβ ΟἹ ΞίσΟηΡ Υ Ἐπ ΠοΥϊγ. ὙΠῚ5 ῬΑΥΓΙΟΙ]ΑΥ ἐουπὶ οἵ ἀπδοο]αΠοη 
(εἰ οἱ πολέμιοι...εἰ καὶ αὐτοί), οὗ ΙΓ νὰ πᾶνε δἰγεααν Παὰ βενεσαὶ 
1πβίδποςβ, 15 αἴ ομσα ᾿πε]εσαηΐ Δ Πα ἃ πΊαΥκ Οἱ σαΥΘ] 55 Π 655 οἢ πε ρατσί οὗ 
1η6 νυτευ, Ῥεϊηρσ Δ ΟΌΝ]ΟΙ5 8Π4 ΟἸΠΊδυ ἄἀθνίοα ἰοσ πηϑείησ [μ8 α1ῃ- 
ΟἸ] 165 οὗ ἃ Ραυθη 6515. 

8 26. πλαίσιον] ΕἸΞΕΠοΥα οΔ]]ςα πλαίσιον ἰσόπλευρον, “ἃ ΠΟΙΟΥ͂ 
βαιαγο᾽, Τὴ βρῖῖε οἵ Μδουηῖσῃδο]5 ἀροϊοσν ἴου εἴη, 1 ἄστθα ψἹἢ Κυϊισοῦ 
ΚΌΠΟΥ πα ῬΟΡΡο {παῖ 1ἴ 15 Ρυϑοίοα ΠΥ πα 68 η51016, δηα {παΐ 1ξ τηπϑὲ 
Ῥε ἀραπάοπεα ἴῃ ίανοιχ οὗ ἢ. ὉΠὲ ογάϊ παν ἐχρ]απαίϊοη (Παΐ ἴπΠ6 ορίδ- 
{ἰνε βιισσεβίβ ἃ ΠΊΟΥΘ πποουίαϊη σμάηςσε οὗ τϑα]βαίοη {μη ἐπ 5] απο- 
Εἶνε 15 186 Π1551016. Πεγα, [ΠουΡἢ 1 νου] πὸ ἀουθὲ θα οοπδιβίθηΐϊ ἢ 
ΟΥ̓ ΔυῖΠοΥ 5 σμαγδοίου ἴο σους ΠῚΒ5. ΡΥΌΡΟβα]β ἴῃ {Π6 τηοβί τηοάδβί [ΌυΠ|. 
11 5ῃου]4 6 ποιίοθα Ὀγ Ῥερίηπετς {Παΐ, 1{ εἴη θῈ σϑίαϊηβα, 1ὲ 1ἰ5 ἦν γαῖ που 
{πη ἐστιν {παΐ πλπδέ θ6 βαρ εα ΜΠ ἀσφαλέστερον. ΕῸΥ, ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ 
νῈ σδῇ 580 ἴῃ ατεεὶς “πεν αἸὰ 1ξ...1η ογάευ [Πδὲ {ποτὰ γεαν θε᾽, (εἴ. ΤΠαο. 
111. 22, φρυκτοὺς παρανῖσχον ὅπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα τῆς φρυκτωρίας τοῖς 
πολεμίοις 9), ἴῃ 6 σοηνεῦβε Ἰάϊοιη, “1ΠῸῪ 40 1{...1η οΥγάου {παΐ ἴΠπετὰ ηεῖσαξ 
Ῥε᾽, 15 Δι] Π}]155 1016. ΟὨΪΥ͂ ἴῃ σοηποχίοη ΜΙ {πΠ6 Πἰβίοσυιοαὶ ργεβεπηΐ, ἃ 
ΠΟΠΒίσ πο ]0 5. ΏΙΟΠ 1 νου] 6. ππδαν]βα}]8. ἴο ᾿πηϊῖαΐθ. ὙΠ6 Ρῃγαβα 
πλαίσιον τῶν ὅπλων 15 Εααϊνα]οπί ἴο πλαίσιον τῶν ὁπλιτῶν ἃ5 1π 11. 2. 4. 

τὰ πρόσθεν κοσμεῖν] “ἴο τεσα]αίε {Π6 ναησιατα᾽, ὁπότε ἔλθοιεν ΤηΔΥ 
6 {Πε ορίαίϊνε οὗ εἰστεθξ ΟΥ̓τεγιεογέαϊγέν, "1Ε ἜΝΕΥ [Π 6 ἘΠΘΠῚΥ σοΙηθ᾽, ΟΥἁ, 
ΤΊΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΪΥ, 1ξ 15 ἴΠ6 5 π|ρ]6 ορίδίνε οὗ τϑρείτοη. τοῖς τεταγμέ- 
νοις 15 οὗ σουῦγβα ἃ πδαΐθυ, “{ΠῸ Ρ]αὴβ ννε πᾶνε πηϑαθ᾽, 1.6. Οὐχ ἰαοίίοϑ5. 

8. 37. ἡγείσθω...ἐπιμελείσθων] ὙΠ ἱπιρεγαῖϊνα 15. 50 οἰεαυῦν {Π6 
Τηοοα ΜΜΉΙΟΗ γα ταααῖγα (Παΐ ᾿ξ 15 βυγρυβησ ἴὸ ἢπα [Π6 ορίδξινεβ 
τοί! "θα 1ὴ [η6 δα! Ποὴ5 οὗ ΒγοΙΘηΡα ἢ ἂπα Ψ ΟἸ]γθομΈ. ὙΠα ννοχάβ καὲ 
Λακεδαιμόνιός ἐστι σοῃίαϊῃ ἃ ἴδοϊῖ δα τη]ββίοη {παΐ ΟἸΠΘΙ ΓΙΒΟΡ 5. νγὰ5. ἴῃ 
ΟἾΠΕΥ γεβρεοίβ νγ6}} πα} 1Π6 4 ἴο Ἔχεγοῖβα {Π6 σομητηαπά. 

τὸ νῦν εἶναι] “αἴ Δηγν ταῖε ἴου ἴπΠ6 ργεβεηϊ. (ὐομηρατῖα τὸ κατὰ τοῦ- 
τον εἶναι (1. 6. 9) ἀπά ἃ ποίεε οῃ {Π6 ραββαᾶσθ. [ΐ 15 πεοεββαῦν, Πουγενεῦ, 
ἴο ἴαϊκε σοσπίβαηοα Οὗ [ῃς ργεβθηςα οἵ ἴΠς ἰηδβηϊῖνα, νυ οἢ ἴῃ [πῃ ορῖ- 
πίοῃ οὗ {πΠ6 θεβί δας ΠΟΥ [165 [Ὲ Πα5 ἴο ζζημτέ ΟΥὁἨΘ φεα » ἴῃ τηβαηίπηρ οὗ {Π8 



--τῖ. 7] : ΜΝΟΤΕ 5. 4ο7 

Ῥῆταβθ. ἀλοιϊν νυ ἀηα ΘΠΘΥΡῪ νετα (ἢ6 ῬΥΠΉΔΙΥ Ππ4]1Ποαίοη5 ἴοσ σοτη- 
τηαπαϊησ {Π6 τϑαῦ-σιασῆ, Ὅῃε ρῥτοροβίίοη, ἰπογείογθ, {Παὶ ΤΙπιαβίοῃ 
8: Πα Πἰη561 5ῃοα] ἃ θῈ ἀρροϊπίθα ἴο {Π15 ροβὲ νοι] ἴῃ ἰ(561Ὁ βιισσοβί 
ἐπαΐ Οἵ ΠΟΥ ννὰβ αἱ {Π|5 {Ππ|6 ἸΠΩΟΥ (ΟΥ̓ γθαῖβ οὗ ἀρϑ, ἱπάβρεπαςθηί 
Οὗ {Π6 ρ͵βα ννῃϊ ἢ [ΓΟ]]ονν5 οα {Π6 στοπηᾷ οὗ Πϊβ γοιίῃ. 

8 538. ἀεὶ] “[τότὴ {1π|6 ἴο {Ππ|6᾿ ἃ5 ἴῃ ὃ 31. [Ι͂ἢ ὃ 20 ὈερίπποΥβ Ὑ}111 
αἰ σι μεμνήσθω εἷναι, “1εΐ Ηϊτὴ ΓΕΙΠΘΙΕΥ ὅο ὧδ᾽, το μεμνήσθῳ 
ὧν “Ἰεῖ Πΐηι γϑιηειαθεῦ ἐλαξ ἦε 15). 

ΘΗ ΕΕΕ ΤΠ]: 

δ8 1---α. 7116 ουὐεγίηγες γηασς ὧν ἤ7ιἠλγιααέες, απα {ἦε αιδτυογ οΣ 
(λεϊγδοῤῆηίς, ἱοσοίλε7 τοϊέλ ἐλε ἀφγεοίῖογε ογ Διεαγελις ἀγιωὰ ἐἦε ηιεαφιγες 
ζακε72 171 ζογ δες δ). Ἵ 

μετεδίδοσανἍἽ͵ Ἐν (πΠ6 οοπδίγιοίίοης οἵ μετέχειν, μεταδίδοναι, 566 
ποίθ οἢ οὐ προσίεσαν ἴῃ! 1᾿. 5. 5. ἼΠ6 ΡῬῇῆτγαβα εἰς ἐπήκοον (1, 6. τόπον) 
ἐἸΠ]η Πραυίησ᾽ σοι ἀραὶη ἴῃ 11. 5. 38 δηα οἰβθινῃθίο. 

8.3. ἦν μέν τις ἐᾷ) [Πᾶνε Πα ἴο Πεϑιίαἰίοη ἴῃ δἀορίϊησ [ῃϊ5 τοχί 
ἢ ΚΌΠΟΥ ἴῃ ῥγοίεσεπος ἴο εἴ μέν τις ἐᾷ νῃϊο ἢ ἈΡΡΘαΥβ ἴῃ ἴἤγοα ἰδαα- 
1 Μ58, 85 {Π6 ἀββισαησα ΨΏΪΟΠ 15 ᾿Π]Ρ]164 ὈΥ εἰ ννἸΓἢ {Π6 ᾿πηα]Ἰσαίνα 15 
ουξ οὗ ΠαΙΤΠΟΠΥ νν ΙΓ Π6 σοπίοχὶ ἀηα {ΠΕ} πποουίαϊηΐυ ἴῃ τασαγαὰ ἴο {ΠῈ 
Γαΐαγο, 

8 4. ὑπόπεμπτος εἴη] “[Παΐ Π6 νναβ ᾿ῃϑι ἀ]ουιςῖν σθηὶ", “ἰΠπαΐ ἢ νγαβ 
βοηΐ ἢ ἃ Ρυτροβο---α ἴοτος οἵ [Π6 σοιηροιπα ὙΠΟ ἈΡΡΘδΙ5 ἀραΐῃ 
ἴῃ 11. 4. 22, τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑπο- 
πέμψαιεν. 

ΗΕ ννογάς καὶ γὰρ Ἰηἰτοάποθ δπη ΔἸ] 0Π8] σαιιθα [Ὸσ {Π6 βιιβρίοῖομ 
{ε] Ὀγ {π6 Οτθεὶςβ : “δα ἴο νυ ]ο ἢ Π6 ννα5 δοσομιραηϊβα ὈΥ ἃ τε]αϊίνα οὗ 
ΤΙΒΒΑΡΠΘΥΠ65 ἴο ᾿Πϑατα ἢΪ5 Πα ΘΠ γ᾽. 

8 5. ἀκήρυκτον εἶναι] “ἰ(παΐ [Π6 νγαῦ νγου]α 4]Π1οὸνν οὗὁὨ πο ἱπέθγοουγβα 
ΌΥ͂ Πεια]α 50 Ἰοῃσ 45 ΠῸῪ σοῃιπηπθ ἴῃ [Π6 Θπεηγ 5 σοπηΐγγ᾽. ΕῸΓ 
[Πἰ5. Ρἤγαβα (ΠΟ 15 οἴδῃ ἰοιηα ἴῃ σοηπθχίοη ΜΠ ἰῃ6 δαά]θοίνε 
ἄσπονδος) σογΡαγα ἴῃ ραυσα]αν [Π6 Ορεηϊηρ ρΡάββαρα οἵ [Π6 βεοομπα Ῥοοῖς 
οἱ ΤΠυογα]465. 

διέφθειρον...διέφθειραν)͵)]͵ ὙΠῈ ἰεῆθος ἀγα 1ητθη ἸΟΠΔΠῪ σοπίγαβίθα : 
“αἰτοτηρίεα ἴο βθάϊιοα.. σασοοο 64 ἴῃ βοαποίησ᾽. 

ΝΟοΙΠηρ οαη 6 ἀειεγηλϊηθα α5 ἴοὸ {πὸ ἰἀθητγ οὐ {15 ΝΊΠσαΥομι5 
τ] [Π6 ππδη οὗ (Π6 βαπὴθ Πᾶπη6 ὑγΠη0 δὲ {Π6 οἱοβε οἵ {ΠῸ ργενίοιιβ. θοοὶς 
Ῥτοῦσης {Π6 πανν5 οὗ {Π6 σαρίπγα οἵ [Π6 σεηθγαΐβ. 

88 6--το. 714 Ογεθξς ἐγοῦς {ἦε γίψεγ Ζαφαΐη5, αγιαῖ αγὲ σεσεγοῖν 
λαγαςσεα ὧν Π7{1λγίααίες οτυΐγισ 10 {14 τυαγιέ ο7) εἰ ἤγερεγς αγια] κατα. 

τὸν Ζαπάταν ποταμὸν] ἼΠδ6 τίνοῦ Ζαὖό, ομα οἵ {Π6 τηοβί ᾿πηροτχίαης 
ςοηηπεπίβ οἵ [πὸ ΤΊρτίβ, ὑυΒΊ ἢ αἴ σογίαϊη βεάβοηβ οὗ {ΠῸ γϑαῦ ἴΐ βιγραββαβ 
ἴῃ τηασηϊιαθ. Τί ννὰβ Κπονῃ ἴο (Π6 ΟἹΑΘΥ σεορταρποῖβ 5 {πΠ6 Δ γεῖές, 
Δα ἴο ΡΙΙΩΥ͂ 45 {πε Ζεγόϊς. ἘῸΥ {αΓΠΟΓ Ραχίοι]αγθ 566 ἃ ποΐβ οἡ 
χαράδραν «αἱ ἴπΠε6 σοτητηθποοιηοηΐ οὗ σΠαρίαυ ν΄, [Ὁ {π6 σγβαίευ ρογίϊομ 
οὗ γνΠΊ ἢ 1 ἀπῇ ἱπάθθίεα ἴο ΑἸηϑυνουίῃ, Ρ. 134. 

8 7. βραχύτερα... ἐτόξευον] Τὴ ΡΟ ΟΣ Υ οὗ (πΠς6 Ῥειβίαῃ δυο 5 
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ννα8 ΠΟ ἀουδέ παῖ η]ν οὐνῖηρσ ἴο [Π6 στθαίου ᾿θησίῃ οἵ ἔΠεῖγ Ῥονβ. (Οἵ. 1π. 
4. 17, μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ ἹΠ]ερσικά ἐστιν. ἘῸΥ [Π6 Ρῇταβα βραχύ- 
τερα ἐτόξευον “Πα 4 5Ποτίεῦ γαησα ἰΠδη {πΠ6 Ῥευβιαηβ᾽, γγῈ ΠΊΔΥ ΘΟΠῚ- 
Ῥᾶγα [ῃ6 ἐχρυβϑβίοη ὀγεφζς ταΐθγε ἴτι Γαοϊίτι5. “47171. (Ν1. 35) ὙΠΘΓΘ ἴξ 15 
ι5εα οὗ {πεῸ ϑαγπιαίίαη θοννηθη. ὙΠῸ (τγείδηβ Δ᾽] πα 64 ἴο ἴῃ ἴπΠ6 Ῥγεβεπΐ 
Ἰηβίαποθ ὑγεσα πὸ ἀοιθι [Π6 ἔνγο Βα πα γεα τηθῃ ννηο Πα [ο]]οννβα ἴῃ [Π6 
ἰγαΐϊη οὐ (]δατύοῃι (1. 2. 9). 

κατεκέκλῃντο)] Κὕπη., κατεκέκλειντο ΜΟΥ. απᾶ Μᾷδςπι., κατεκέ- 
κλιντο Μ85. ἼΠῸ Οτείδῃ ἀγομθῖβ μαὰ Ὀθδθη Ρ]ασθα [Ὁ ββουγιΥ νἹΠ]Π 
1Π6 ρτοίβοϊίοῃ οἵ [ῃ6 β4παγθ, ἃ ροβί(ίοπ νυ ΠΊῸ ἢ Δ]]ονγεα {1116 5οορα ἴου 
{ΠΕ Ὶ1 5εύν οθβ5. 

ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι] Α οοπδίτποίίΐοη ΏΪΟἢ ἰς ἐπηρὶ ουεά {πὸ ἢ ὥστε 
αἴζου {πΠ6 οοιηραγαῖϊναε ἄθσυθα θη 1ἐ 15 Δἢ Θηΐ γα βθηΐθησθ {Παΐ 15 {ΠπῈ 
ΟὈ]εοΐ οὗ σοτηραγίβοη. [}504}}Ὁ [Π15 Ἰηβπἰεῖνα ψ}}}} γείδυ εἰ[ΠῈῚ δ ο Εν ΕἸ Υ 
ΟΥ Ῥαβϑβίνεϊυ ἴο {Π6Ὸ βῃ]εοΐ οἵ [Πς δαἀ]δθοίνα, νυ 8116 οσοαβιοη ΠΥ 1ἰ 15 ᾿πᾶ6- 
Ῥεηάεηΐ οὗ [ῃε δά]εοῖῖναε ὑΠεῖΠῸΥ ἃ5 γασασάβ β]θοΐ οὐ οὔ]θοῖ. Μουθ 
ΤΟΙΊΔΙ ΚΑ Ό]6 ἰ5 {Π6 σοιηϊηαίΐοη οὗ ἐξικνεῖσθαι νὰ ἃ σοηϊίνα οἵ [Π8 
ΟὈ]εοῖ. Ὑῆα σοηῃδίτιοιϊίοη 15 ΔΡΡΥθΕΥ Ῥαβαα οἡ {Π6 ὩπαϊορΎ οὗ [Π6 
νεῖ τυγχάνειν, θπὶ Κπποι ἀοε5 ποὶ ἰηβίδησε ἃ σουτεϑρομἾηρ ΘΧΔΙΏΡΙ6, 
ΠΟΥ ἄο 1 Κπον οἵ δηγ. 

8 9. καταλαμβάνειν] “ἴο ονεγίαϊςκε᾽, ἐκ πολλοῦ .}1}}] τηθαπ “ἢ ἃ 
Ιοηρ Ξβίατι᾽. (ὐοπιρατῖα ἐκ τόξου ῥύματος αἱ {πε επᾶ οὗ ὃ 15. 

δ το. φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον)] 1 Πᾶνε Δἰγθδαν ποίϊσεθα {Π15 τ|58 
οἵ ἅμα ἴπ τν. 1. 10, πη ἀραΐῃ ἴῃ 1ν. 7. 2. εἰς τοὔπισθεν “ Ῥαοϊκναγάβ᾽, 
ΕΒ η4 {Ππεῖτ Ῥαοκκ5 ̓: τα! ἀὴρ τπι5 οὗ [η6 ἀεβογρίίοη οἵ ἴπε Ῥατί απ 
ΔΥοΠθΥβ ἴῃ εῖρ. Οἰδογρ. 111. 31, Μαεγέεμιχε μέρα αγέλτεγε Ὁ 67, δ: φίεα 
δαΡΊΙΣ. 

88 ττ--επᾷ. οὐ» ἐλεῖγ αγγίναί αὐ α υὐηίασε ἐλεν γεσοισ]α67, ἐ}ε17 2052- 
Ζΐογε αγιαἱ αγ γα 707 ἃ στῤῥέν οΓ αγελεγ5 αγιὶ κατα Ζ7}. 

τῆς ἡμέρας ὅλη!}] “17 ἐδέ ερτίγδὸ Ο7 411 πα ἀαγ. Ὅῇὲ ρϑηϊνα 
5. ῬΙΟΡΑΌΙΥ πϑοᾶ ψΠΠ [ῃ6 ἜΧρταθ5 ου]εοΐ οἵ ἀδποιίησ {ΠΕ γ ὈτΌΪΚΘη 
Δ ΠΠ] Παριηθπίδυυ τπδυοῃ : “αἴ Ζγέεγυαίς ἐλγοτσλοιέ ἴΠ6 ἀαγ᾽, “γι ἐλε17 
σέαγές Τἀγοιολοιέ ἴΠ6 ἄαγ᾽. ϑ᾽ΠΉ]ΠΑΥῪ νγῈ ΤΠΊΔΥ͂ τα πϑαία δείλης ΒΙΟἢ ἡ 
[Ο]]ονν5. “ἴῃ {Π6 Ιαΐε αεσποοπ᾽, ΕὸῸν δείλης ἴῃ [6 βεῆβε οὗ δείλης ὀψίας, 
566 ποΐβ οἢ ἃ 5111118 7 Οὐηἰβϑίοη ἴῃ 1. 8. 8. φάλαγγος 15 ΠΕΙΘ τιϑε4 45 Δ 
δαπίναϊοηΐ ἴου στρατεύματος. [ΙΏ 11. 1. 6 8ΔΠ6 11. 3. 3 ἴΐ 15 ΕΠ ρ]ογβα ἴῃ ἃ 
ΤΟΥ θοῇ ηῖοα] 56 η568. 

8 12. τιῶντο... μαρτυροίη] ὙΠ6 ἰγαηβιτοη ἔγοτὴ (Π6 ἱπαϊοαΐνα ἴο 
[Π6 ορίαϊϊνε ἰ5 οθ]εοϊθά ἴο ὈγῪ Ῥορρο, Κυῖρευ. δπ4 ΨΟΠθτθομῖ, ηΟ 
νου] ἴῃ σοηῃβοηιθποα τοαά αἰτιῷντο. Βαΐ, ἃ5 ΚΌΠΟΥ ρΡοϊηΐβ οαΐ, 
ΒΙΠΊΠΔΥ Οἤδηροβ τα οὗ “τεηιιθηΐ σοι 6 ποα ἴῃ {Π6 “Ἵγταῤαςῖς, ΜΜΠ116 [6 
Ἰηα]σαίνε τηΔΥ 5εῦνε ἴο τηατὶς (Π6 γαεξ 45 αἰβεϊποί ἔτοση [Π6 27)227:65.51072. 

8 14. μὴ μεγάλα] “50 85 ἴο 40 τ 0 στεαΐ μαιπη, Ὀαΐ γαῖΠοΥ ἴο 
5Π0ΟΥ τ5 ΟἿἿ 4ἐΠἤοϊθποῖθϑ᾽. 

815. οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες] Ξ οἱ ἀκοντισταί, ἃ5 αἰ] Πρ  5Π64 ἔτοτα 
[16 δυο ῃο 5. 

πολὺ] ΑἸΓΠΟΌΡῊ [ΠΪ5 τγογᾷ 15 ρ]αςβα βαυῖν ἴπ {π6 βεπίθποθ ἴου (ῃς 
566 οἵ δπηρΠαβὶβ, ᾿ξ σοθθ οἰοβεῖν ΜΓ] χωρίον ἴῃ ἰγαηϑ] τ!οὴ Δ Πα πηπϑβὲ 
ποί 6 ἴαϊζθη δάνεια! ]ν ἃ5 ἴῃ ΠΠ. 1. 22 8Π6 εἰβθυνῆθσα. 

ἐκ τόξου ῥύματος] “1 Ὠδ 5ἰατίβ θὰΐ ἴπ6 Ἰεπρίῃ οὗ ἃ Ῥον-ϑποί ἴῃ 
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αἀἄναποε᾽, ΠΟ ΞΟ ΔΡΕΥ σομ ρα ἄθβοῃ. . 75. 147, πότερον τόξου 
ῥῦμα τὸ νικῶν. ' 

8 τ6. μέλλοιμεν [ΟΥ̓ ψ Πΐοῃ ΚΌΠΠΡΘΥ ἀπᾶ οἴποῖς τοαα μέλλομεν ἢ 
ἴῃς στοιηά {Παΐ {π6ὸ ορίαϊϊνε νου] Ἔχρυεβ5 ἃ ἀοαδί ἴῃ Π6 βρθαϊζουβ 
τηϊηα, 15 οι πα ἴῃ ἴΠ6 ἴννο θεβϑί Μ85 απα ἀείεπαθα Ὀγ Βουῃθιηδηη οἡ {πα 
ΔΠΔΙΟσΥ οὗ ἴῃ6 [Ο]]ονῖησ Ράββασα ποτὰ Χϑηῃ, ζ7ε]. τν. 8. 5, ὃ καὶ νεῶν 
καὶ πεζῶν δεῖται, εἰ μέλλοι πολιορκηθήσεσθαι. ΝΥΝΊ τὴν ταχίστην ὑῃ- 
ἀεγβίαπα ὁδόν. 

8 τ7. ἐκεῖναι] “[Πς Ἰαϊέοσ᾽, ἃ σοῃμηπηοη τι56 οὗ {πΠ6 Ῥύόποιη ψΠθη ἰΐ 
βίαπας αἴοπθ. Οἡ {Π6 οἴμεσ μαῃμᾶ, ἤθη 1ἰ 15 [οὰπα ἴῃ σοι θἰπηαίοῃ. 
ὙΥ]Γἢ οὗτος; ἰἰ 15 ἴο 6 ταίθυγθα ἴο ἴΠ6 τῆοσβ γεπιοΐα οὗ {Π6 ἴνγο οὈ]βοίϑ5. 
Ἄγ Π της ροείὶς νοσὰ χειροπληθέσιν σοιηρατα {Π6 τιδῈὲ οὗ ἁμαξιαίους ἴῃ 
Ιν. 2. 4- ὙὍΠὲ “Ιεδάθῃ Ὀα]]εἴβ᾽ στείευγεα ἴο ἴῃ ταῖς μολιβδίσιν ἀτε ΑἸ] φα 
ἴο ὈΥ͂ 5ενεσαὶ οἵ πε Τιαἰϊη ροεῖβ, 6.5. ὈΥ Οντα (727εέαηε. 11. 727) δῃᾶ 
ΜΕεΙΡῚ (4671. 1Χ. 588). 

8 τ8. καὶ τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον] “«ηα σἷνθα ΠΊΟΠΘΥ ἴο 
ΒΊΟΝ Δπ ΟἿ6 ἴῃ Θχοπδησα ΤΟΥ {Πποπλ᾽, Πετα τούτῳ Πα5 ἃ σο]]θοῖϊνα ἔογοα 
ἀπὰ τείευϑ ἴο (ἢ6 τίνες αῦονβ. ὅϑθνείαὶ) οἵ {Π6 εἀϊΐοτβ γϑίαϊη {Π6 γεδαϊησ 
καὶ τούτων τῷ μὲν δῶμεν αὐτών ἀργύριον, Μϊοἢ ἀδποίγογπ [μ6 Ῥαϊαποα οὗ 
{πε βεπίβεησα απα βίμ!Π65 {πὸ σγοσ ἄλλο ἴῃ {Π6 βιασσεθαϊησ οἰαιιβα, {Π6 
ΨΕΙΥ Ροϊπί οὗ νυ ΠΊΟῊ 15 {Ππαΐ {Π6 βατηβ τῆθῃ ὙΠ0 5014 {ΠΕ6}Ὑ 5]1ησ5 τηϊσῃς 
αἶβο σεῖ δὴ σαϊαϊζέϊογεαί γενσαγα 1 [ΠΕῪΥ σἤοβα ἴο ρ]αῖ οἴμθιβ. 1 δὴ τυ ϑε 1 
᾿πο πε ἴο τπϊη]ς [Παξ {Π6 ἔσθ τϑαάϊησ τηδὺ Ὀ6 ἃ5 [Ὁ] ον: καὶ τούτων 
μὲν δῶμεν αὐτῷ ἀργύριον, ἴῃ ΜνΠΙΟῊ οα56 αὐτῷ 1} θὲ {πΠ6 βααϊναϊθηΐξ οὗ 
τούτῳ ἴῃ ἴΠ6 ἰεχί, ἀπα Ὄχραπαίουυ οἵ (Π6 ψοζὰ τίνες ἀθονβ, “"ὶνϊησ 
ΤΩΟΠΘΥ͂ ἴο σφε α᾽ι 0716 ἴῃ ἘΕχοπαησα ἴοΥ {Πουη᾽. 

ἐν τῷ τεταγμένῳ! “ἴῃ [Π6 ΡῥΙασε δρροϊπίβα ἔοσ πἰπι᾿. ΚΙΌΠΠΟΥ, 
ΒΊΓΔΏΘΟΙΥ Θποιρῇ, τεαβ ἐν τῷ ἐντεταγμένῳ, Ὀπΐ [Π6 σοΙηροιΠᾶ 15 ἴο πι6 
ὉΠΙΠ(6]Π51016, 85 [Π6 τϑίδεγεποβ 15 ἴο ἃ φέαεε ἀπα ποῖ ἴο ἃ έγϑσε, Οἡ {ΠῈ 
οἴπον Ππαπά, ΟΠ υε 5 σαρραβίϊοῃ (τῷ σφενδονᾶν ἐντεταγμένῳ ἐθέλοντι) 
5. 511 1655 ϑαϊβϑίδοϊουυ, [ΟΥ̓ {Πϑγα 15 Π|ῚῈ ἴογοα ἴῃ ἴΠ6 σοιηροππά, ἀηά 
1Π6 «ἀἀϊοη οὗ [πΠ6 νοτὰ ἐθέλοντι 15. αὐνίκνγαγα θοΐῃ τη σοπβίγποϊίοη ἀπα 
56η56. ὙΤΠῈ ψοσά ἄλλην τῆδὺ Ὀ6 ᾿πίεγρτγοίεα ἴῃ ἴἢγεα αἰϊἰβεϊηος νναγϑ ἴῃ 
1η6 ργεβεπί ραββασε: (1) “βϑοῖηβ βχϑιηρίϊοη ἔοση ἀπ ὀερζαϊες᾽, 1. 6. ἴῃ 
δαἀαιτίοη ἴο ἴΠ6 ΤΟ ΘΥ ΠΕ τηϊσῃΐ Πανα τηδβ ὈΥ͂ 561Π1Πη5’ ΟΥ̓ Ρ]Αἰηρ᾽ 5]1ησϑ, 
(1) “ϑοπὴβ οἴμευ ἱπηηλ γ᾽ 45 αἰβίιπος ποτα ἃ πηοπείαιυ γανγασα (οἵ. 
ἄλλο 1. 5. 5), δπά (111) “δὴ εχειηρίϊοη ἔσοπι σογίαϊη οἴου ἀπ 65 85 
ἴῃ 1|. 6. τι. Οὗ {Π6 αὔονε Ἐχρ]δηαίίοηβ, {Π6 βεοοπμα ἰ5 ρσόρδὈ]Υ {πα 
οοΟΥ̓ΤΘΟΐ ΟΠΒ. 

8 το. αἰχμαλώτους] “ΜΏΙΟΝ να Πᾶνα οαρίυγοϑά ἔγοτα {Π6 Ἐποειηγ᾽. 
σκευοφόρα] “«ἀπᾷ τϑρίαοθα πεῖ ἢ Ὀαρσαρσθ- Δ] γη 815 ὑγῃ116 τ 

αἄαρίὶ {πῸ Πούβεβ [ου σαν τ π5ε΄. ὙΠῸ νεῖ κατασκευάζειν, α5 Κ͵ΌΠΠΕΥ 
ποίϊσεβ, ἱποῖάθϑ [Π6 ἰγαϊπιησ οὗ ἴΠ6 ΠΟΥβῈ5. ΠῸ 1655 ἴδῃ {Πεὶσ δοίμ] 
εαυϊρηηθηΐ. 

8 20. ἐδοκιμάσθησαν] “Ραββα πιυβίεγ᾽, “σψγεῖα δαϊπασεα ἢξ ἴὸσ 
βουύνίοθ. ΒῸΓ {Π6 τπιθαηϊηρ οἱ [Π6 νγοσγα στολάδες ἀηα 115 αΙΠογοηΐ [ΟΥτη5, 
566 ποίβ οἢ 1ΨΓ. 1. 18, 
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83 1τ- 5. 4131εγ ἐΐεν λα( εγοσεεα ἐλὲ οἔγεαηι, “7 ἐλγίααίέες αἀραϊ) δη- 
εοτεγι76γ5 ἐλ Ογεεῖο {γι ἃ τε γαυΐμε, αι ἐς αἐγοαίφαί ὧγ ἐλέγε τυϊέλ σγεαΐ 
1055. 

τῇ ἀλλῃ] ὅδ ποίβ οἢ 11. 1. 3. 
χαράδραν] Τῆς Αἴ αςῖγ οὐ δμγηγιασης (4]. διεηιααμ 5), ἃ ἰυἱραΐαγν οὗἁ 

1πη6 Ζαῤαΐμ5, ΜΠ] ἢ, δοσογάϊηρσ ἴο 1 αγαγά, ννὰβ ἀἸἰβίαηί θοῦ [γθα τ 1165 
ἔγου {πε πιαΐῃ ἰογὰ οἵ {ΠῸ6 τῖνεσ. Ηεῖα ἴΠεγ πηεΐ ἀπά ἀθίεαιθα ΜΙ τὶ- 
ἀαΐεβ ἴῃ ἴΠ6 να] δ ὺ ἰουμηθα Ὀγ {π6 ἰογεηῖ. ὍΠΘΥΘ 15 βοιὴθ {Ππ{| α1Π8- 
οα]ν ἴῃ ἀειουη πη [Π6 εχασΐ ροϊπί αἵ ν] ἢ πε ατεεῖτβ εἤεοίεα ἐπεὶγ 
Ῥαββθᾶρθ. [1αγαγαὰ ννου]Ἱά Ρ]ασα ἰΐ 85 ἴασ 35. Πνθ- πα - νυ ηΓΥ τη 1165 ΤΓΟΠῚ 
1Πη6 οοπῆἤπεπος οἵ {πΠ6 Ζαῤαΐτς ἀπ 7 10γ15: Μαογλοῆδοὶ δὲ 1655 {πη δ] 
{παξ αἰδίαποα : ἡ 116 (Ο]ΟΠ6] ΟΠ βπ Υ σοηβιογβ. ἰΠδὲ [Π6 ογοβϑιηρ νὰ 5 
τηδάς ἴῃ {πὸ Ἰηγιηθαϊαῖα ΠοΙσ ἢ θΟουΥΠοοα οἵἉ {πεῖν οομἤπθποθ. 

8 2. καταφρονήσας) “ΠΟΙη ἢδ ἀ6βριβθα Ποχῃ {ΠῸ ἰαοί {πΠαΐ...᾿ 
8. 2. παρήγγελτο] «"ὖ. τούτοις, “Πονν ϑνοσὰ Παᾶ Ὀξδεὴ ραββεά ἴο 

{Ποβε οἵ {πε ρεϊταβίβ ἀηα Πορ] 65. οα ἡ ΠΟῊΣ [6]] {Π6 ἀπἰν οὗ {πε Ῥατβαῖ", 
8. 4. κατειλήφει] “Παά ονεογίαϊκθη {ποι᾿. ΔΊ Π ἐσήμηνε ΞΌΡΡΙΥ 

σαλπιγκτής ἃ5 ἴῃ 11. 2. 4. ΤΠΙΒ ΟΠΊΙΒΒΙΟΏ 15. ΠΟΙΟῚ ἴπ [Π6 σαβε οὗ 
σογίαϊη οἰποῖαϊς (6... κῆρυξ, γραμματεύς, εἰς.), ψΠοΘ6. ἀπίϊε5. ἡνεῖα 50 
ψ0611] τεσορη !βθα ἃ5 ἴο θ6Ὲ βιισσεβίθβα ὈῪ ἴΠ6 τηϑύα 56 οἵ {π6 νευθ. 

ἔθεον ὁμόσε] “1ποϑβα ψνπο Παα τεοοϊνεα {πο ὶγ οὐάθιβ ᾿πητηθαϊαί ον 
οἸοβθα νἹ ἢ {Π6 ἴοο᾽. 

8 5. αὐτοκέλευστοι] “πους ογάοθγϑ᾽, “ δοίησ ΠΠῸΠῚ ᾿πΡα]56᾽. 
88 6--Ο. 7164 Ογεεβς γεαελ ἐλε γίϑογ 7 αγιαἱ ἐδ εἰΐν οΓ Ζαγῆδϑδα,, 

οὗ τυλίελ ἐλε ατίλον οἵτες ἃ αἰδδεγῥέϊογε. 
8. 7. Λάρισσα] ΝΕΔΙΥ 811] [Π6 δας Που 65. ἀγα ἀρυθϑα ἴῃ Ἰἀοπεγησ 

{Π15 ρίαοβ. νυ {Π6 γπ|η5 οἵ Δ γιγμα, ἃ ἡπδυίθυ οὗ {Π6 Ἰαύρσϑὺ οἱἵγ οὗ 
μευ. Τῷ 15 Γασί Ποὺ βυσσαβίθα {Παΐ [Π15 Αβϑυσίδη σαριΐαὶ πηαῪ ταργεβεηΐ 
16 οΥἸΡΊΠΑ] οἱτγ οὗ Δ εέδε,, ἀπ {πᾶΐ ἔγτοπὶ [Π6 σομ ἱ παίίοη «412 Δ᾽ σέ [6 
ΠΑΓΊΘ 1, αγῖϑϑα νγαϑ Γουηγθα Ὀγ [Πη6 τε ῖκβ. 1 νγὰ δοοαρί (15 πόσα ΠδΠ 
ἀουθία] ργοροβίεοη, {Π6 σἰαΐθπχεπέ ῴκουν αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι τηιιβί 
τϑίοσ ἴο {ΠῸ ρευϊοα νυνὶ ἢ [Ο]οννεα τΠ6 πα] ρσαϊίοη οὗ {Π6 οἷν Ὀγ γαχ- 
ΑΥ65 1. Α τῖναὶ] Πθουυ, νυ ΠΟ Ἰαΐου ἀἸβοονουῖεβ παν ἰθ πη 6α ἴο σΟΠ ἢ ΓΙη, 
Π45 θβθὴ βιισρεβίθα ΡΥ (Ο]ΟΠΕ] αν] ηβοη ἴο {Π6 εἴξοι {Παΐ Δ, γα ΟΥ̓ 
4αγίφεα τοργθβθηίβ Π6 Οαδαλ οἵ (ἀὐβηαβὶβ, νυν μι ἢ ἴῃ [Π6 ϑαιϊηαγιίαη Ῥεη- 
ταἴθιοῃ ἀρρθαῖβ 45 ζΖαἌλίσα (5386 ΑἸπβυνουίῃ, Ρ. 137). 

δύο παρασάγγαι] ἴῃ 811 ΡγΟΡΑ ὉΠ ἀθοιί σεν δ πα ἃ Πυδυίου τη 1165. 
κρηπὶς λιθίνη, “αὶ βῖοῃε Παβοπηθης᾽. 

δ᾽. 8. βασιλεὺς ὁ ἹΠερσῷν] Οὐγτιβ {Π6 ατεαῖ. Οβεῦνα {πῸ ἴοτοα οὗ 
186 ἱπηρετίεοϊ ἐλάμβανον, “νγεῖα ἐγιαἰδαθοτι71719 ἴο 561ΖῈ ἴΠ6 βπιρὶγθ᾽. 

νεφέλην προκαλύψα:}] ΠΘ γοίθγθποα 15. ἈΡρΡδΥθ ΠΥ ἴο ἃ ἴον, οὐ (1655, 
ΡΓΟΡΑὈΙΥ) ἴο ἀπ ΘΟΙΙρβα οὔ {π6 βδιη, πὲ {Π6 γεδάϊηρ οἵ [Π6 ρβαββαϑα 15 
τῆοσθ {πδῃ ἀουθίπι]!. ὙὉΤῇῆε τοχί ταν θ6 ἀδίθπαθα οἡ {Π6 στοιπηα ἐπαΐ 11 
βίαπαβ Ὀγ Πυρδ]]αρα ἴου νεφέλῃ τὴν πόλιν προκαλύψας (ΝΜ Δογτηϊο Δ 6]), ΟΥ̓ 
εἶξε προκαλύπτειν νεφέλην ταν Ὀε 5ΙΠΠΡΙΥ ἃ Ροβίϊοαὶ δαπίνα]θπέ ἴου ἴῃς, 
Τ αἴη οὐξογιαίεγε γ71ὖεηι, Ἔνοη 1 [ῃ6 Μ55 γεύα ποῖ Πα ΠΟΙ5 ἴῃ Τα νΟΥ 
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οὗ {ῃε ἰοχί, 1 Ξῃου]ά βοαυοοῖγ ΡῈ ἰεπιρίεα ἴο Ξυρβεϊςαξα 1η 15. ρΙδοα ἴπε 
εἰποπάαδίοη οὗ Αμπηαβαδὶβ (ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε), γῆ] ςἢ, 
που ΡῊ δοςερίεα ὈΥ Ηαϊςομίπβοη ἀπά οἰπαυ βαϊίουβ, 15 πη 8 τηοσα ἰἢδῃ 
ἀουθεῖι! ὈΥ {π6 ἀπιιβαὶ ροβιζίοη οὗ [ῃς δοσιυβαίϊνε ἥλιον. ἢ της 
νει ἐξέλιπον νγε πιπβέ, οἵ σοιγβθ, ΞΙΡΡΙΥ αὐτήν. 

8 9. παρὰ τὴν πόλιν] ἘῸΓ [Π]5 ίοτοα οὗ παρὰ 566 ποία Οἡ ΙΓ. 3. 1, 
Δηα ἱπίγοά. 11. 

δ8 το-12. 4 αεεεγίῤίλογε οΥ ἤ7εεῤῖῆϊα, ἐλεῖγ πεχέ ζαϊέερ- ῥίαεε. 
Μέσπιλα] «4 μογίίοη οἵ Δι ζγιδυσῆ, 1Ὲὲ μὰ δοοερί {π6 ορἰπίοη οὗ 

Τιαγατά, ΟΠμοβποΥ δπά οἴπεῖβ: ψγῃ1]16 Βα] η50η, οἡ ἴΠ6 Οἴπευ Παπά, 
46 πῆ ῆεβ τὰ ν ἢ 7 7οσμῖ, νη  ἢ (ποτα ῥοῦ Ὁ]γ) νγαβ οἰἰπαϊεᾷ οη {πε 
ΟΡΡσϑβιΐβ Ῥδηῖὶ οὗ [Π8 τἰνεῦ. Ἷ}π δἰἴΠοὺ σαβα ἴΠ6 παπιθ 77εσφιία (1.6. γ1650- 
Ζ2μἰαΐ) νγὰβ τὸ ἀουθὲ ἈρΡΡ] 164 Όγ {πῸ ατεεκϑ ἴο {Π6 ρμᾶ85 οἵ ἴπ6 ΤΊρτΙβ. 

κογχυλιάτου)] “Τὴ σοπηπιοη Ὀμ]Ἰησ-ϑίοηθ οἵ 777οσμζ 15 ὨΙΡΉΪΥ 
[οϑϑιἸθγουβ, ᾿πΠἀ664 γεῤῥοέε τυΐέλ ο εἰ’ (ΑἸηβννοσυίῃ, Ρ. 140). 

8 τι. Μήδεια] ὅεε ποίβ οἡ τὸ Μηδείας καλούμενον τεῖχος ἸΠ 11- 
4.12. Ἴδε ἱπιρετίεοξ ἀπώλλυσαν, ἴοΥ ΜΏΙΟη ἀπώλεσαν Πα5 θεεη 50Ὁ- 
δεταΐεα Ὀν {ΠῸ βαἀϊΐοῦβ ἴῃ ἀδῆἤδποας οὗ [ΠῈ Μ58, πᾶν θὲ ἀείεπαεα οἡ ἴΠ6 
Δπαίοσυ οὗ ἦσαν ἴῃ 1.1. 6 ἀπα ὡρμῶντο (εα. ΚΊΠΠη.) ἴῃ 1. το. 1. ΜΠ 
ἔπε οσοπϑίτγιοίοη ἀπολλύναι ὑπό τινος, σοπηρατα ἐκπεσεῖν ὑπό τινος, αἰτίαν 
ἔχειν ὑπό τινος ἈΠ ΤηΔ ΠΥ ΟἴΠΕΥ 5111] 87 ΠΟΙ ὈΪ Πα Ι ΟΠ 8. 

8 12. ἐμβροντήτους ποιεῖ] “5.{1Κ65 ([ῃ6 ᾿πηπαθιίαπίβ ὙΠ 4 Ῥαηϊο᾽. 
Ηον απὰ ἴῃ ναὶ γὰῦ νὰ πᾶνε ΠῸ τηθδῃ5 οὗ ἱπίογίησ, {Ππουρῇ 1ἱ 15 
ῬΟββῖ0]6, ἃ5 ϑἴιγζ βυσσεβίβ, [Παΐ {Π6 δά]εοίνα 15 πι564 ἴῃ 115 116 γὰ] 56η58 
ἴο ᾿παϊοσαίε {πε εἴεοίβ οἵ ἃ {Πα δυβίουμ. 

δ8 123-22. 7726 2γοργέσς οὔ ἐΐε Ογεεξς ἐς ἐριῤεάεαῖ ὅν 7 ᾽:σαῤλεγ7ες 
Ωγ] ἀξ ἐγοοῤς. δῤεείαί α᾽ 7 α7ιρ ) 5 76 ἡιαας ἐο σεσιγὰ ἐλέηε ασαϊ7ι5ὲ 
ἀξ αἰέαείς. 

εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν] Κι ΠΕΥ ἰγεαίβ {Π15 ἃ5 8. ρσυεσηδαηΐ σΟἢ- 
οἰγιοίίου ἴπ ρΐασε οἵ ἐλθὼν ἐπεφάνη. Βυΐ σοιηραγα ταῖμθσ {Π6 οἱά 
Ῥῆταβε “αφαϊγεέ ἴῃ6 τπουγονν᾿ (εἰς τὴν ὑστεραίαν) ἀπ ΟΙΠΕΙ 51Π11187 εχ- 
ῬΙΕΞΒΙΟΏ5. 

οὕς τε... ἔχων] 1.6. ἐκείνους τε ἔχων ἱππέας, οὗς αὐτὸς ἦλθεν ἔχων--- ἀπ 
γα ἀπ πππαίαγα! σοπβίγα 10, 845 ἴπΠ6 ραγίορ]Ὲ ἔχων, ΤΠουσἢ 
ΘΠΓΤΟΙΥ Ξυ ογάϊπαία ἴο [Π6 νοῦ ἤλθεν, 15 Ἰηδάδ ἴο βρρΡΙ]Υ {Π6 ρΙαςε οὗ 
ἐπε τηαΐη νεῖ ἴῃ {Π6 βεπίεποθ. [1Ἃη {πε ψοσὰ ἱππέας ἴῃς δαΐμοσ Δ} 65 
ἴο ἴΠ6 5οὺ σανδὶγυ τηθηίϊ πα [ἴῃ 1. 2. 4. 

τὴν βασιλέως θυγατέρα] ὅεε 11. 4. 8. ΡΙαίΐατοῦ σῖνεβ Ἀπμοάἄορσιπα 
45 ἴΠε πάπα οὗ [Π15 ἀδιισῃζεσ οὗ Αὐίαχουχαβ. 

ὁ βασιλέως ἀδελφὸς] τηεπίϊοπεά ἴῃ 11. 4.25 45 ὁ Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου 
νόθος ἀδελῴός. 

8 14. ὄπισθεν] “ἴῃ [ῃ6 τοῦ οὗ [ῃ6 Οτεεῖκς᾽. ἘῸΥ [Π6 {π| ἴοτος οὗ 
[ῃς τρο νης εἶχεν καταστήσας, 5ε6 ποΐε οῃ εἶχον ἀνακεκομισμένοι (1ν. 
ἡ. 1ὴ- 

παραγαγών] “«πᾶ οἴπεῖς μα ἄγειν οἷ ὅν α σἱαε-ηεουεηιοἐ (παρὰ) ἴο 
ῬεΕΔΓ ΡΟῚ ΟΥ̓ ἢδηκβ᾽. [π οἴμευ νγοσάβ, μΠῈ Βδά ἄγανγη ΠΡ ΠΪ5 ἴΤΟΟΡ5 50 
85 ἴο [ουπὰ [ἢγεα 51465 οὗ ἃ βάιιασθ, {Π6 546 πβαγεβί {Π6 βπεῖηυ Ὀεϊηρσ ἰο 
ΟΡΕΠ 80 85 ἴο ἰεπηρί {Ποῖ ἰηΐο {π6 ἔγαρ. [{ ν}1}} θὲ στειπειηρεσθα {μαῖ, 
ἴῃ {πε ἰαίς Αἰτίσδη σαιηραῖση, ἐπε Ζα]ι5 δἀορίεα ἃ 5᾽πλ}γ τηοάς οὗ 
αἰΐδοῖκ, ΒΥ (Ὠγονίηρ ουΐ ἔνγο ογεβοθη -σπαροα ϑΠηρ5, ΟΠ6 ΟἹ ΕἸΓΠΕΥ 5146 
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οὗ {πεῖν ᾿ς οὗ δἄναποθ. διακινδυνεύειν 15 ἴο “Υἰδὶκς ἃ ἐἰξεῖσῖθς εασασο- 
τηβηϊ᾽. 

8 15. διαταχθέντε:] “Πανίησ Ῥεδθη αἰβρειβεα τπιοησ ἴῃ6 γδηῖϊκϑ᾽ 
(Ν ΒΙ6); Ῥὺΐ [ποτα 15. ΠῸ σγοιηα ἰου βαρροβίησ {παΐ {Π15 υγαησειηδηΐ 
μαά Ῥεβεὴ 5εϊεοίεα, ψῇῖοῃ ννου]ὰ ΟἹ ἸΠΔΠΥ δοσοπηΐβ πᾶνε ὈΘΕη 8η 
Δ ἸΚνναγα οηθ, Ψ 16 {Π6 σΟΠΙΥΑΥΥ 15 βιισσεβίεα 1 8 26 οὗ {πες ργεβεηΐ 
οπαρίευ. “1Ὼὴ ὀρξὴ οὐδ᾽ 15 5Ό ΧΕΪΥ {Π6 τόσα παίαγα] ᾿πτευργοίδεοη. 

ΤῊΘ γεδάϊηρ Σκύθαι, νν 1 ἢ ἀρ αΥβ ἴῃ {Π6 ἴἤσγοα θεϑὲ Μ588, 15 Ἰυ5 64 
Όγ Κύμμηπευ οα {ΠπΠῸ στοππηᾷᾶ {Παΐ τ μαα Ῥδοουηα [ξοΠη]0 8] 1η [Π15 σοΠπΘχίοη. 
ΟΕ. Αὐτὖ. 7 αεἴ. 11. 13, οἱ τῶν ἱππέων τόξοις χρώμενοι ἱπποτοξόται λέγονται, 
ὑπ’ ἐνίων δὲ Σκύθαι. Οπ [ῃε οἴου παπᾶ, Σκυθοτοξόται, νΥϊο ἢ 15 5ὰ}- 
Ρογίβα Ὀν [πε τϑιπμαϊηϊησ Μ58, 15 ἀθίβηβι Ὁ] 6 οα {Π6 βϑαπια σγοιηά, 85 
ΠΏΡΙγΙησ ΠΟ τηοτα ἴΠδπ “τποιιηΐθα ἀγο Πα 5 οὗ {Π6 ϑουίῃίαη ἰγρε᾽. 

προὐθυμεῖτο] προθυμοῖτο, νγηΪο ἢ 5 δοσερίεα ῬΥῪ ϑοῃποίάεσ, Μδο- 
τηΐϊοῃμδ 6] 8η4 οἴπεῖβ οἢ {Π6 διυίπουυ οἵ ἥνε Μ85, παβ θβεὴ τΊΡΠΓΥ͂ 
τα]εοίθα Ὀγν Κὐμπου δ5 ἃ βοϊβοῖβῃῃ οὐ {πε στουηαᾶ {παΐ ῥάδιον ἦν (4.116 
εἴα) 15 βαυϊναϊθπί ἴο ῥᾷάδιον ἂν ἦν, ἀπ τεαίοτβ δἰτορείμου ἴο ἃ ἢἰϊβίοσία 
δϑῖ. 

᾿ 8 τό. ἐσίνοντο] 15 πο ἄουθί [Π6 {τὰ6 γϑδάϊησ, ἃ5 {Π6 σαῦθ ὁσουσγεηο 6 
οὗ {Π6 νεῖ ἴῃ Ῥύόϑο 01} βαβὶ]ν ἀσοοπηΐ ἔου {Π6 βιθϑιταϊοη οὗ ἐπέκειντο, 
ὙΠΙΟΠ ἈΡΡΘαΥΘ ἴῃ βοιὴβ οἵ {πΠε6 Μ85. 

ΕῸΥ ἰἢς ίοτοβ οἵ τότε, 58εὲ6 ποίβ Οἡ 11. 3.1, 8Π4 « σιοίΐαίίοη ἔγομῃ 
ὙΠΟ. 11. 69, ΜΏΙΟΝ Θχδοῖν 1ΠΠπ5ίγαΐθϑ 115 τηθαπίηρ ἴῃ (ἢ6 ῥαββθασα 
Ῥεΐογε τ5. 

8 17. ἄνω ἱέντες μακράν] ΜΥΠΙίΕ ῬΟΙΑΙν Ἰοΐῃ5 ἴϑϑθ ψ ἢ ΒΊΒΗΟΡ 
ΤῊ Ϊ]νν4}1 ἴῃ ταραγά ἴο [η6 πηθαηΐησ οὐ {Π|5 ραββασθ, πα βιρρογίβ 
ΒΔΙΕΙρ 5 νίανν, ηΟ, ἴῃ 15 7152. 97 ἐλε Τγογία (111. το. 8), βϑαγϑ5 ἐπδξ 
ΧΕΠΟΡΠΟΩ “ἰταϊηθα Πῖβ ἉΥΌ ΠΕ 5 ἴο 5ποοΐ σοιηραββ πο Παά Ῥδβεη 80- 
σαδβίοτϊηθα ἴο {πΠ6 ρΡοϊηΐ Ὀ]α π᾿. Βαΐ, σταητίησ {πῸ [δοῖ, 1 5ῃοι]α 5111 πηοὲ 
Ἔχρβϑοῖ ἴο Ππα [1ἰ ᾿ποϊἀθης δ! }Υ τηθητοποα νι Πποὰὲ ἃ ννοσα οἵ σοτητηθηΐ οἢ 
50 ὈΠΙΙΒΙ4] ἃ Οἰβίοιη, ΠΊΟΥΘ ἜΒΡΘΟΙΆ ΠΥ θη {πΠ6 σοπίεχί ργονεβ {Παΐ {Π6 
γηδῖη ΟὈ]βοΐ οἵ 1Π61 ῥσββεηΐ ἰγαϊηϊησ νγὰβ ἴο σῖνε {πε πὶ ἃ ἸΟΠΡΕΥ Τα ησα 
1Πδη {Παΐ οἵ {Πε]γ Ἔβηθηγ. 1 δὴ ᾿πο]]πη64, ἐπογείοσγθ, ἴο {πίης ἐπαὲ ἄνω 
ἱέντες ΤΩΘΔ 5 ΠῸ Ἰηοῖ6 {Π8ῃ “5ῃοοίίησ πρυναγαβ ῬΕυρα πο] αΥ] γ᾽, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο 165βθη {Π6 ἰγοι]8 οὗ οο]]Θοἰϊησ {Π6 αὐονβ. [1 δὴ ο]ἱδα ἴο πᾶ 
{παΐ, ἴῃ ἢἰβ ποίβ οῃ (ῃ8 ραάββασε, Κύμππευ δαορίβ {πΠ6 αῦονε ἱπίεγρσα- 
ἰαίοη.] 

8 18. πολὺς σῖτο:] “ΒΟΥ ΠΥ (σαν Αἰπηδυνουί ῃ) 15 {πῸ οΠαγαοίου- 
ἰδέϊο οἵ [Π6 ρ]αΐηῃ οἵ Ἅ“ηχεωεῖ ἴο ἴπ6 ργθβεηὶ ἀαγ᾽. 

8 10. ἔγνωσαν] “ αἸἰβοονεγτοα {Παΐ ἃ βαπαγα νγὰβ ἃ θα δυγδησθτηθηξ 
ΤΟΥ ἴγοορ5 ὙΠ ἢ ΘΠΟΡῚΥ ἰο]οννὶησ ἴῃ {πε γεασ΄. τὰ κέρατα 15 νἱτί 4} 
φαυϊνα!εηΐ ἴο αἱ πλευραί, ἴπ6 οἡ]γν αἰἤδγθησθ, Ἂ5 1Π6 ψνοστα ἀδηοίεβ, 
Ῥείηρ {Π15---ἰμαϊ ἴῃ ἴΠ6 οαβα οἵ κέρατα ἴῃ ἢδπὶβ οἵ τῃ6 σοϊυτηπ 
τα ταραγάβα ἴοτη ἴπΠ6 εχζ)εηεϊεσ, ἴθ ἴΠ6 οαβα οἵ πλευραὶ ἔτοιη {πΠ6 
σας. 

συγκύπτῃ] “5Που]α (Πῃ6 ἤδηϊτα οἵ ἐπε σοϊσσηη ΡῈ σοπιργαββαά.. Πα 
ΠΟΡΙ 65 (τυὰο γἼογηι ἐλὲ εογι176) αὐτῷ [ουοθα οαΐ οὗ ροβιτοη.. οα {16 ΟἴΠΘΥ 
Παηα, ψΠδη {Π6 ἤδη] ἀἄΐνεγσο, [Πυθα ῆὴΟ ἃ 116 ἀρὸ ἡεσα οὐ θα οαξ 
οὗ ρίασε αγα ποὺ ἴοο ΨΊΔΕΙΥ βοαίίεγεα᾽. [Ι͂ῃ σοηποχίοη ἱἢ πονήρως 
ἢ αἸΠΠοα] γ᾽, Καὶ ἀΠπΠοΥ ἀἸβε Πρ σηε5. θαΐνγεθη ἰῃς δα]εοίνεβ πόνηρος 
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(ἀ18Πο}}}5) απ πονηρὸς (ρτανιιϑ). ὙΠ ρῆταβα τὸ μέσον τῶν κεράτων 
ἀεποίεβ {ΠῸ ἰγοορ5 ψνΠ]οἢ ογπιθα {ΠῸ σεπίγα οὗ [Π6 σο] πη. 

8 2ο. ἄλλην τινὰ διάβασιν] “ἴο σο ΟνΕΥ ἃ Ὀγᾶσα ΟΥ̓ α72» οὐ 67 εγ σοί), 
ΤῊΘ βατηβ Ῥἤγαβα σου 5 ἀσαὶπ ἴῃ ὃ 23, Δη4 ἴῃ Ὀοΐἢ οα565 ΠΠ|κ6 {Ποῖ ἰ5 
ἃ ἀουδὲ ψνῃείμεσ διάβασιν 15 ἴο Ὀ6 τεσαταθα ἃ5 ἃ Ἂἰζζεοΐ ΟΥ̓ ἃ σοραΐα 
δοσιβαῖϊνθ. Τί5 σου θ᾽ παίϊοη νυ] γέφυραν Πα ΓΑ] βισσοβίβ {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ, 
ὙΓἘ116 [Π6 Ἰαϊίεγῦ 15 [Π6 ποσὰ Ἰα]οιηδιῖς σοπβί πιο 10, το. οἴοβ5 ῬῪ ἃ Ῥυϊᾶσε 
ΟΥ̓ 7: γι» οὐδόν ζγια ογ τυαγ᾽. 

εὐεπίθετον ἣν] “ἀπᾶ ἴῃ 411] 510 σαβεβ {Π6 σΟ] ΠῚΠ τγὰθ Θχροβθᾶ ἴο 
δἴλδοὶς ἔτοπη {Π6 ἐπεαγ. ΑἸΠοισἢ ΔΥ̓ΪϊῈ σΟΠΊΡαΥΘ5 Ιν. 8. 12 δπὰ 
Ἡετχοά. ΥἹΙ. 1909 ἴῃ ῥρτοοῦ {παϊΐ εὐεπίθετον 15 ΠΕΥῈ τιβεα ἀρβοϊαίεϊυ, 1 Ρυθίου 
ΤΊΥ561Γ ἴὸ πἀπαοιβίαηα πλαίσιον ΟΥ̓ Ὰ5οπι6 δαιϊναϊεηΐ βαθβίαηίιγα ἢ 
Ζειιηα αηά οἰ ποῖβ. 

8.21. ἐνωμοτάρχας] ὍὙῇηε ἐνωμοτία (Ἰπάστησ τότ ἐπ ῥγεβθηΐ ρα5- 
5456) σοηβιβίεα οἵ ἱννεηίγ-ῆνε πθπ, πα ἰουμηεα [Π6 ἐοατίῃ ρατί οὗ ἃ 
λόχος. 1 50, 1 τη Πᾶνα ναυϊθα ἰπ ΠΙΙΊΡΟΙ5 δοοογάϊησ ἴο αἰγουτη- 
βίδῃοαβ, ἃ5 ΤΒυογαάϊάθς (ν. 68) 5αγ85 {παΐ 1 οοηίαϊπεα Οἡ 8ῃ ἀνεσαρα 
τιϊγίγ-τνο τηθη. 

οἱ λοχαγοὶ] ΚΌΠΟΥ τεσαγὰβ Πεβ6 ννοτάς τὶ βιβρίοῖοπ. Οἡ {Πε 
οἴμεσ μαμᾷ, Π]πηάοτγῇ δπὰᾶ οἴδεῖς βθὸ πὸ ΠΕ ΟαΠγ ἴῃ ταϊαϊῃῖηθ ἰμ6 πῃ, ν 1 
16 βαδδεϊτυτίοπ, Βοννανου, οὗ οὕτω ἴου οὗτοι. 

ὑπέμενον ὕστεροι] μον ναϊῖςα ὈΕΠΙηα ἴῃ {π6 τρατ. ὙΠ6 νογάς 
ὙΠΟ (ΟἸ]ονν, τότε δὲ παρῆγον κ-τ.Δ., Πᾶνα ὈΕδη Ἐχρ]αϊηθα 1 ἴννο νγαυ5, 
(1) “αἰζεγνναγάς ὈῪ ἃ 5: 46-τηονειηεηΐ (παρὰ) πεν σάπια ῬδοΙς Ἰηΐο ροβι το 
οὐδ {ῃ6 αηκβ᾽, (11) “115 ἄοπα (οὐ “αἵ οἵπεὺ {{πη65᾽} {Ππ6Ὺ ππατοπθα 
δ'οησ οὐδε ἴΠ6 ψὶησϑ᾽. ΟΥ̓ [8656 ᾿ἱπιεγργείαδιοηβ [Π6 Ἰαἰίεσ, νυ] ἢ 15 
Ρτείευγεα Ὀν Κ που, ἰϑ αἴσὸ τῆοσε σοηβιβίεπί νἹ ἢ {Π6 σοπίαχί, νυ ἢ {Π6 
ΟΥΔΙΠΑΥΥ τι56 οὗ ἴῃ6 νεῖ παράγειν, ἀπ ψ] ἢ (Π6 Ι΄δα βιιρσεβίεα ὈΥῪ 
ἐπιπαρῆσαν ἴπ ὃ 23. 

8.22. ἂν ἐξεπίμπλασαν] Ἐτεατοηίαίΐνα. 866 ποΐεβ οἡ οὐδένα ἂν 
πώποτε ἀφείλετο (1. 9. 109), ἀηὰ ἔπαισεν ἄν (11. 3. 11). [ἡ ρΡΐδςε οὗ ἂν 
ἐξεπίμπλασαν, ἴῃς Μ585 σῖνε {Π6 σοπηροιπηά ἴογτη ἀνεξεπίμπλασαν, ἡ» ΙΓ ἢ 
15 ΤΙΘΏΠΥ τε]εοίοα ὈΥ Κίπον ἀπὰ Κυαίϊσεν οπ {π6 στουπα ἐπαΐ γα μαᾶνα 
ΠΟ Ρτεοβάθηξ ἔογ τηἷβ ἱπνευσίοπ ἴπ [ῃΠ6 οὐάου οἵ [ῃ6 ῬΙΓΕΡΟΒΙΓΟΠ5. 

κατὰ λόχου:] ΥΗΙΐΘ, [Ο]]ονησ ΗΔ] κασί, οὔδθυβ δὴ οἱαθογαΐθ ὃχ- 
Ρ᾽απαίίοη οὗ ἴπ6 ργεβεπί ραββᾶσε, Ἴον ψ ίοι 1 πιαβί τοίου [ῃ6 τοιοῦ ἴο 
Ρ- 177 οἵ Π΄5 εὐϊέῖοηθ. Τί Ρτγοσβεάςβ οἡ {Π68 {ΠΘΟΥΥ τπαΐ κατὰ λόχους ἰ5 ἴο 
6 υπάεγβίοοα 85 ᾿πηρ] γίησ {Παΐ [Π6 σοΙη ρα ηΪῈ5 γεγα ἀγανγη ἋΡ 5161 ὧν 
σαθ. Ῥαΐ ἴΠ6 ογάϊ ΠαΥῪ τι56 οὗ Π6 Ρῆτγαβα βιισσαβίβ ἃ [Υ 5᾽ ΠΊΡΙοΥ ἰηΐευ- 
Ῥγεϊΐδξοη, νἱΖ. ὑπαὶ {Π6 δαῖ ΠΟΥ 15 ἀθβου ίησ [Π6 σΟ] τη 5 ἴῃ τϑΐδγθηςα 
ἴο {πεῖν ἰεῤίδ, ἀπὰ ἰπαΐ κατὰ λόχους Μ}1}} τηθαῃ τοὺ ἄδβερ δπάᾶ {πεγε- 
ἴογε βὶχ αὐγεαϑί, νυν 116 κατὰ πεντηκοστῦς πα κατ᾽ ἐνωμοτίας νΥ1}}] τηθ8ῃ 
Ταϑρεοϊνε!Υ 50 ἄβερ 8δηᾺ4 12 δὐγϑαβῖ, οὐ, Οἡ ἴῃ οἴμπεὺ παπᾶ, 25 ἄβερ 
Δα 24 δὐογϑαβί. 

8. 23. εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγο5] μν ἢ ΠΕΡ νγὰ5 τϑααϊγεα ἴῃ ΔΗ͂ 
αυδτίον οὗ [Π6 τηαΐῃ σοϊππιη (που τῆς φάλαγγος). ΜίδοτηΐοΠδε] σαρρσεβῖβ 
“ἼΕ [μετα νγὰβ ΔΠΥ μεθα οὗ {6 σοϊππηπη δηγνν μοσθ᾽, οὐ “1 ἴἰ νγαγα πθοεϑ- 
ΒΑΥΥ͂ [ΟΥ ἃ ρατί οὗ {μ6 σοϊυτηη ἴο Ὀ6 ῥγεβεπίὶ δηυνμογθ᾽ --- Πα Πεσ οὗ 
ΜΓ ΒΙΟΉ ᾿πεγργαίδί οηβ 15 αἵ 41}] Ξαςἰβίαοίοτυ. 

88 24--ῶ39οϑ. 774 Ογέρζς αγγίοε αὐ α ῤῥαίαςε α7767 γπαξίγρ᾽ ἐλ ε17 τῦαν 
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οὐδ7) ΣΟ}716 ἰογέν 1115 {ρὲ δε γιεῖρλδοιιγλοσά ο7 τυλίελ ἐΐεν αγὲ λαγασδεα ὧν 
ἐλέ 67162)17,. 

βασίλειόν τι͵ Α σαϑιϊς ᾿α]]1οα Ζαάτε (Ξαγ5 Αἰπουγοσίῃ) 511 βίδαηᾶϑ 
ἴῃ {Π1|5 5ροῖ βϑυσσοιηπθα ὈΥ ν]ασθβ, ὑνΏ116 [Π6 Π11]15 τηβηίϊοπθα ὈΥ͂ 
ΧομοΟΡρΠοη ἤανα Ὀεεη βα ϑίδοίουν ᾿ΔἀεπιϊΠεα 85 ἃ {ΠΡ16 ταῆσα Κπόνῃ ἴο 
186 Αὐδὴβ απὰ {Π6 ΚΚυατάϑ δ5 {π6 "ΔΝ 6 ΗΠ1|15᾽. 

8 25. ἐς τὸ πρανὲς] “ἄονῃ Π111᾿, “[Ο]]οννησ [Πς 5]ορα οὗ {πῸ Ὠ11]1᾿. 
Τη 1Ππϑἰγαίϊομ οἵ {πΠ6 ρῆγαβε ὑπὸ μαστίγων σοϊηραγα {Π6 νγ6}1-ηοννῃ 

Ῥαββαρα ἴῃ {Π6 δοοοιυηΐ ρίνεη ὈΥ̓͂ ΗΠ ετοάοίμβ οἵ (Π86 Ὀαΐι1ε οἵ ὙΠεστηο- 
ῬΥΪδα (ν11. 223). 

ὃ 28. ὁπότε ἀπίοιενῇἠ ΤΠα Ορίαξινα 15 ἀϑεα Ὀδοδυβε ἴΠ6 δας Ορε- 
τΤαῖϊοπ5 ὑγΈσα ταρθαϊβα αἵ θβαοἢ βιισοθββϑῖνα Π1]], 

8 20. κατὰ τὸ ὄρο:] ΒΥ͂ (15 τηάπόθσιντα ἴῃς Ρε]αϑίβ ἔτοστη ἔπεῖσ 
ΠΟΙ ΠΠἸΠσ᾽ ΡΟΒ᾽ [ΟΠ ὑνεγα ἐμ Ὀ]εα ἴο σονοὺ {Π6 τηᾶτοὴ οὗ {Π6 ταϑβί οἵ {Π8 
(γοορ5, Ποβα Ραῖῃ ἸαΥ̓ Ῥᾷγα]16 1 ἢ ἴΠεῚΓ οννη δ οσοβ5 {ΠπῈ 5ραϊ5 (γηλό- 
φουΞ) ννϊοἢ {Π6Ὸ τπουηΐαϊη [ἤτον οἱ δ ᾿ΐ5. θαξθ. 

ἐπιπαρίόντε5)]) Πα Ῥδυίοῖρ]8 15 θείου πον 1 115 τήοῦα ἰθοῃηϊοαὶ 
Β6η56: 6.5. Οὗ Δη ΟἸΉΓΕΥ εηραροαᾶ ἴῃ “ὁ νἹβιηρσ᾿ [Π6 ταηκβ᾽ οἵ ΠΪβ ἰσοορ5. 
Τῃ 1Π6 Ῥγθββεηΐ οαβα 1 τηβδηβ ΠῸ ΤΊΟΥΘ ἴδῃ ἴο “δἄναποα ἴῃ {Π6 5818 
ῬᾶΥΔ]Π16] ἢ [Π6 ἀυὴν (παρὰ) Ὀὰπΐ οα ΠΙσΠοΥ στοῦπά (ἐπί). 

ὃ5. 21--.56. Α171εγ γεηταῖ,εῖγι ἔλγεε ααγὸ αὐ ἐλεῖγ πεχέ λαϊέϊγιρ- ας 
Ζλε Ογερῖς αἰδεεεηαί Ζγτέο ἐλ φ1αἴ72, τυλεγέ ἐλεῖγ 2γοργόδς ἐς ασαῖ7ι ἐγιῤεαϊξα 
ὧν 71δεαῤλεογηιες αγτα] Δ ἐγοοΐξς. 

ἅμα ἐπιτήδεια... εἶχον] ΒΥ ἃ νΕΙΥ σοτητηοῃ ἰάϊομυ [Πς6 Ξεοοηα Τϑαθοη 
ΤΟΥ {ΠΕ Ὶ} βίαν 15 βίαίϊβξα ἂἃ5 δὴ ἱπάερεπάεπί ἴαος πυϊποῦς {π6 δααϊίοῃ 
οἵ ὅτι. 

ἵπποι] Νοίβε [Πς οπιϊβϑίοη οὗ [Π6 αὐίϊοϊθ. Τὴ νοσζα πεδίον τείδυϑ, 
1Π 811 ρυοθαὈ}]1γ, το [Πς να]]ου οὗ {π6 Αἰ λαῤτιγ. 

8.22. ἀπόμαχοι] “ ἰδ Ὀ] 64 ἔοΥ δοίϊοη᾽, ΨΒΘΙΠΕΥ ΌΥ ψοιπᾶς ΟΥ̓, ἃ5 
ἢ δά 45 ἴῃ Ἂβχρ᾽απαίϊοη, ὈΥ {Π6 σμαῦσα οἵ {Π6 ννοι πάθεα. ἘῸΓ {Π6 οἵηϊδ- 
βίο οἵ {Π6 δυί1οἶθ, 566 ἀρρεπαϊχ οὶ {Π6 ἰεχί. 

33. πολὺ γὰρ διέφερεν] “ἴοΥ 1 πααδ ἃ ναβί αἰ βθσθησα θη ΠΟΥ 
σου ]α 54}1γ [Του ἔτοτῃ {ΠῸῚΓ Ῥοβι ΟΠ. ἃ πα Υγ6ΡΕ] {ΠῸ ἴοα ᾿ἰηβίθαα οὗ μανίησ 
ἴο τηθεί ἢΪ5 αἰΐδοϊς ἴῃ {Π6 σουγῦβα οὗ {πεῖν ππαυοῃ. ὙΠετα σαη Ὀ6 ΠΈῚ]|6 
ἀουθί [Παΐ [Π6 ἀρονε 15 {πε οουσϑοῖ ἰθχί, [Ππουρ Βουπθιηδηη. 1 566, 511] 
ΦΌ]Π}ονγ5 {πῸ Ἰθδαϊησ Μ5 ἴῃ τεδάϊησ διέφερον... ὁρμῶντες.. «πορευόμενοι, 
ΚΟΥ ἴπῸῪ ὑγεα ΠΟ ΠΊΟΥΕ ϑιοοοββία! ἴῃ ἀοίεπαϊησ {Πϑηηβεῖνεβ ὈΥ͂ 
ΒΟΓΓ65 ΠΌΤ] ἃ σαρ ἴπαη ἴῃ τηθϑίϊηρ [ῃ6 Θηθιην 5 αἰΐδοις ἴῃ {Π6 
σοῦβα οὗ ἃ τηαγοὴ ᾿---ἃ ὙΕΙΥ τ ακς ἔοσπὶ ἴῃ ὙΏΙΟῊ ἴο βίαϊβ 50 εὐϊάθηΐ 
ἃ, ἴαεϊ. 

8.35. πονηρὸν] “8Δῃ αὐ κνναγά [Πἰησ΄᾽. (οιηρατῖα {Π6 ρΡἤγαβα πονηοὰ 
τάξις ἴῃ ὃ 10- 

αὐτοῖς] Αη εἴῃϊς ἀαίϊνα, ἴοσ ΜΉΘ 566 ποΐθ ΟΠ 1. 2. 3, ἀπᾶ αραΐῃ 
1. ἢ. - 
ποτ ΒΠΟΡΡΙ δα’. ΟΥ Οὐ)γοξ. 111. 3. 144,. Δπα ὙἼὙ30: ΖΦ. 

1ν. 25. [Ι͂ἡ [ῃς οἷαιιβα νυν] ἢ [Ό]]οννβ, {π6 [111] σοηβιίγαοίίοη νου] θα 
ὅπερ ἂν ποιήσειαν εἰ λυθείησαν, νν}1}16 [Π6 νετῸ ἐπισάξαι γοίεγβ ἀρ ραυβ ΠΕ 
ἴο [Π6 Πουβεοϊοί οὗἉ [6]1, νυν ἢ (ασοογάϊησ ἴο {πε ἐὧἷδ γε ἐχιέεσ. Ν1. 5) 
ΒΟΠΊΘΙΠΊ65 ἰοοῖκ {Π6 ῬΙδσα οἵ ἃ 5846]6. 

θωρακισθέντα] Νοῖϊσε {π6 οῆμδηρα ἴο {π6 δοοιβαίϊνα δἰίοσ δεῖ, [ ἰ5 
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ΒΟΔΥΟΕΙΥ ΠΕΟΘΞΒΑΥΥ ἰὼ ἜΧΡΙΔΪΠ 50 ΘΟΙΏΤΊΟΙ ἃ ΠΟΠβγοίΙΟη, ΤΟΥ ἰπ ἃ 5π6- 
σαββίοη οὗ οαιβεβ 1ἴ 15 ΟὔΪΚ παίαγαὶ {Παΐ, 45 ἴΠ6 ἀβρεπάξηςε οα {Π6 τηδὶη 
ψΕΙΌ ὈΕοοΟμΊ65 1655 δπα 1655 αἰϊγεοῖ, [η6 σοπϑίγιοίοη 5ῃοι]α ἴαϊκθ ἃ ΠΊΟΥΘ 
ΘΈΠΕΙΆΙ Δηα ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ἴογπη. ΕῸΓΣ [Π6 τεδαϊησ οὗ {Π6 βεπίεποα ΜΠ] Οἢ 
[Ο]]οννβ, 566 ἀρρεπά. οἡ ἰεχί. 

8 36. διαγγελλομένου:] “ραβδὶησ (ῃ6 νογά {ῃγουσῃ (ῃ6 ταηϊκβϑ᾽. 
Οοϊήρασα {πΠῸὶ δὲ οὗ παρεγγυᾶν ἴῃ ΙΓ΄. 7. 24 ἀηα εἰξενῃεσα. ὙΠ 
ἐκήρυξε ΞΌΡΡΙΥ κῆρυξ, Δῃ. ΟΥΙ5ΒΙΟΠ 5᾽ ΠΉ11ΑΓ ἴο {παι ἡ ὨΪΟἢ τα Πᾶνα δἰγεδαν 
ποίοεα τη {Πδ οαβα οὗ σημαίνειν. 

λύειν] ἴοΥ λυσιτελεῖν, “1ὲ ἀ]4 ποῖ Ξϑεῖὴ ὄὌχρϑάϊθηϊ, Τῆδ νεῖ ἰβᾳ 
ἔουπα ὙΠ [π6 βατηα σοηβίσγιοίοη 'ἴπ ΘΟΡΗ. ες. τοοβ, αδηά, οὔ {Π6 
αϑβϑυτηρίίϊοη [Παΐ νγε ροββεββ {πε ἔστε τεδάϊησ, 115 Οσσυσγθησα ἴῃ {Π6 ῥτα- 
βεηΐξ ραββασὲ αἴογαβ Ὡποίμου ἰπβίαποα οὗ οἷἱγἵσ διυΐπουβ ραγ  } ν ΓῸΓ 
Ῥοεδίϊς Ἔχργεββίοημβ. Ι͂ῃ [Π6 ἱπίδυιου μΜ58, Πουγευευ, γα πᾶνε ἴῃ6 οοπη- 
Ροιπᾶ λυσιτελεῖν, ἀη4 1ἴ την Ὀ6, 4ἃ5 ΚΌΝΠευ βυρσοβίβ, [Παΐ {πε τεδαϊησ 
οὗ {Π6 ἑεχί νγαβ ἀεγῖνθα ΠῸΠῚ βοπηα Δ γεν! αίϊοη οἵ {Π6 {Ὰ]]ῈΥ [ΌΓΠ,. 

κατάγεσθαι, “ἴο σεῖ ῬΔΟ0Κ ἴο {ΠΕΙΓ σατηρ ᾽ν, 15 ἴῃ ἔδοϊ ἃ ἡδαΐο8] ρἤγαβα 
τηδδηΐησ “ἴο Ζαγα ἐλεηιδείσες αἱ τΠεὶσ σαταρ᾽. 

ὃ8. 37 ἴο ἐπ. 7114 εγδηιν σίφαὶ ὦ γτιαγοῖᾷ απα οεσηγ εεγέαϊ7ι ζεῖρδίς 
7 ηογε τυλτεᾷ ἐλεν τὰ αἰἱείρασει ὧν {14 στγεεᾷς. 

ἀναζεύξαντες) ΤῸ Ὀὲ ππηάδειβίοοά, 45 ΔΝ ΗΪΐϊε οὔβεγνεβ, 'ἰπ 15 τηοϑβὲ 
Θεπεγαὶ 56 η56, ἃ5 ἴῃ6 ατεξεκβ Πα ἀεβίτογεα 411 {πεὶγ θασσασα- νασσοηβ 
Ὀεΐοσε σοιητηεποῖησ {ΠΕ 1Γ γείγθαί. 

χωρίον ὑπερδέξιον] “ἃ 40))1717111710 ῬοϑΙτοη ἡ ἰῃ6 τὶρῃξ μαπά᾽. 
ἀκρωνυχίαν ὄρους 15 ἴῃ6 “ὀγοτὼὺ οἵ {πΠ6 τηοπηΐαϊη᾽, ΟΥ̓, ΤῆοΥῈ σοΥτεοῖ Υ, οὗ 
οπα οὗ {πΠ6 βρυτβ νγῃὶοἢ Ρῥτο͵]εοῖ οπὶ 11. (Οομραγα {Π6 ἀεβηϊοη οὗ 
Θυϊάας: ἀκρῶνυξ τὸ ἄκρον τοῦ ὄνυχος καὶ τὸ ἄκρον τοῦ ὄρους. ΤΠα 
506 η6 οὗ [Πϊἰ5 σοπῆϊοϊ, ΒΟ ἴοοῖκ ρίασα ἴῃ {πῸ ου ]γιηρσ πιοππηίαϊηβ οὗ 
ἸΚυταϊκίαη, μα5 Ὀθθη βαίβίδοίου!ν ΔΘ πιϊπεα Ὀγ Αἰηβυνουίῃ δηα Ὁ Έσπεν 
85 ἃ 5ρὰγ τοῦ [Π6 τηδὶη Ταῆσα ὙΠ1ΟΙ δαναποεβ Ῥεγοπα {πε ρ]αΐη οὗ 
Ζαζάτε ἄοντῃ ἴο ἴΠ6 Ῥαηκϑβ οὗ {Π6 ΤΊΡΥΙ5, δηα 15 θουπα 64 οἡ [με {αγί πεν 
5146 Ὀγ {πε ρ]αἰη οὗ 7 Ζεγαλ. 

8 29. ἡμῖν] “Δραϊηβί τ᾿, “ἷπ ΟὟἿ ΡῬαίῃ΄᾽: ἃ βϑρβοῖεβ οἵ εἰῃῖς 
ἀαίΐϊνε, ἴοὺσγ ψὩἸΟ 5εεῈ ποΐβ ου οὗτοι εἰς Σάρδεις αὐτᾷ ἀφίκοντο ἴῃ 1. 
2. 4- 
ν 4τ. ἔφοδον] “δῃ ἀρργοδο μβ΄. [1 ψ1]1 θὲ ορβεγνεά {παῖ ἰπΠ6 Ὀτονν 

οὗ 16 ΗΠ] (ακρωνυχία) νν] ἢ νγαβ ἴῃ {Π6 οσσπραίίοη οὗ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ νγὰ5 
ποῖ {πε δοΐπ4] βατητηϊ οὗ {Π6 τηουπίαϊη, Ὀεϊηρ 1561 σοτητηδπαδα ὈΥ͂ [8 
κορυφὴ ΟΥ̓ ῬΕΔΚ ΠΟΥ͂ τηϑηΠοηαά. 

8 42. οἱ συμπέμψαι) “ἴο Ξεπᾶ ν] ἢ Πΐτη βοπηα τῆθῃ ἔτοπι ἰπ6 ἔγοηϊ᾽, 
Ἐνεη Ὀεσίππεῖβ παρα βοδυοεὶυ θῈ τοιηϊη θα {παΐ οἱ 15 {πε ἀδίϊνε οὗ [Π6 
ΡΕΙΞΟΠΔ4] Ρργοποῦπ οὗ, ἀπά, Ὀεϊηρ 8Δῃ ἐπο]ϊτῖο, (ἤσοννβ δ ῸΚ 115 δοοεπΐ οα 
1Π6 Ργεοεάϊησ νγοσά. 

δ. 43. τοὺς κατὰ μέσον] “ἴποβε 5ἰαίΙοημεα κα ἰπθ τη α]6 οἵ {π8 
βαυαγε᾽. ὙΠὲ ράββᾶσε, 85 Κὐῃπεγ ροϊηΐβ ουξ, πηθδη5 ποίῃϊπηρ τόσα ἴδ Π 
1Παΐ ἴτοορ5 ἴτοιη [Πθ σεηΐσε σγεσα οδ]]εα πΡ ἴο ΞΌΡΡΙΥ [πε ρΙαοα οὗ ἴποββ 
ψΠ0 Παά Ῥεεῃ ϑεϊεοίεαά ἴου βεσνίοα νν] ἢ ΧΘΠοΡρμοη. ὙΠΕΓΙΕ 15 σοηβι 6 υ- 
4ΔΌὈ1]6 ἄουδὲ δ5 ἴο νναδΐξ ἴγσοορϑβ ἀύξ τηδαῃηΐ Ὀγ {Π6 νγογά τριακοσίους, ἸΚ υῖϊσοΥ 
ἀϑϑατηΐησ βοιηθννπαΐ ΔΙ ΙΓαΥ]Ὺ ἰπδΐ {ΠαῪ ἰοττηεα ομα Πα] οὗ ἴῃε όοο 
1π6 πὶ πη ὨςἸΟηΕ( 1 ὃ 21) ΜγΠ116 ΓΔΥΌ ΠΟΥ, τυ ἢ στεαΐευ ργορα "1 γ, ἀπά εῖ- 
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βίαπακ 1 α5 γεΐουυιησ ἴο ἃ ὈοαΥ οὗ ἰτοορ5 Ψη0 νγεῖα ἴῃ ῬεΊβοηδὶ δἰεπηαᾶ- 
ποθ Οἡ ΟΠ  ΠΙΒΟΡ 5. 

8.44. ἁμιλλᾶσθαι] “ἴο πᾶνε ἃ τὰςε ἴο {π6 [ορ᾽ 15 δῃ εχαϑοί, 1 ποῖ 
ΨΕΙΥ εἰεσαηΐ, τε πθυῖηρσ. 

στρατεύματος, διακελευομένων] ΑἸ ΘΧΑΤΉΡΙΕ οὗ ἔπ6 οοπβίππιοίίοη κατὰ 
σύνεσιν, ἴῃ σεηϊίῖνε στρατεύματος Ὀεὶπσ εαπῖνα]επί ἴῃ εἴξεοΐ ἰο στρατιεώ- 
των. ὅ8:εε ποίε οἢ τὸ στράτευμα... κόπτοντες 1ῃ 11. 1- 6. 

8 46. (χρόνον) ΚΌΠΠΕΙ 4η4 Βουπεηηδηη τα ΠΟ «ουδὲ τῖσμέ ἴπ 
[ο]οννηρ [πΠ6 Μ55 ΒΟ οπη {Π15 ννοτά. [115 ῬΙασθα ἴῃ {πΠ6 βεπίθποθ 15 
ῬΑΥΓ ΟΠ] ΑΥΎ ΟὈ] ΟΠ Ο Πα 0186. οα {Π6 βοοῦα οὗ γγίμτη. Βαΐ 1 ἃ ὈΥ͂ ΠΟ 
Ἰῆ68Π5 50 Ροϑβιίϊνε ἂἃ5 ΚΌΠΠΕΟΥ {παὶ {Π6 νῦν νυ] ἢ ργθοεαδβ ὀλίγον 15 ἴο θῈ 
οταϊτβα ΠΠΚονγῖθθ, Οἱ [Π6 σοπίγαυν, ΠῈ Πᾶ5 τηδάβ 1 1Πα ] ΒΡ 54 018 ἴο 
Ηὶβ ἰοχί ΌΥ ῥ]αοίΐησ ἃ σογητηδ αἰζευ ἴΠ6 τνοτά γυναῖκας, ἀπ4 Ὀτεακίπσ πΡ 
16 βϑηΐθηςσθ ἴπἴο ἴἴσθα ἀἰϑεϊποῖ οἰαιθοβ. ὙΠΟΘΥΘ γϑυηδῖηβ, Ππονγενεύ, ἔπεα 
δἰτουπαίϊνε οὗ οὐηττἰησ {ΠῸ6 νῦν, ἀπά τοϊίζ 1ΐ ἐλε οἱοῤ 172 χεεσίίοτι. ΤῊΘ 
βϑηΐθησα ΜΜ011 τἢπῈ6 θεοοτὴς ἘΠΕ ΓΕΙΥ στατηπηαίϊοαὶ, σοπϑιβίϊησ ἴῃ ἰαοΐ οὗ 
ἵννο Ῥα͵Ά1161 ο]αιιβθβ. 

8 47. χαλεπῶς] δ εῖϑῖκε 15. δὲ βοπηα ραΐηβ ἴο αὔρτιια ἐπαξ χαλεπῶς 
τΤαίευβ 50] 6]ν ἰο φέρων---ἃ [ΠΘΟΥῪ ὙΡΏΙΟΘΠ 15 βα ΠΟΙ ΘΠ ]Ὺ ἀἰβρτονεα Ὀγ {πε 
Ῥοβιξεοη οὗ [πε δάνευ ἂπᾶ ὈΥ {πε σηῃγίμτη οὗ {πε βεπίθποθ, εἰ[Πεὺ οὗ 
ΜΒΙΟΝ τϊσῃξ μαναὰ βιισσεβίεα {Παΐ [ΠῈ6 ννοτσα σϑίευβ σθπεΈγΆ ΠΥ ἴο {Π6 οἸδιβα 
5 ἃ ΠΟΪΘ. Τὺ. “ΜΉ 1, ἴο ΤΥ βούγονν, τὰ ἰοἸ πρὶ ἈΠΩ͂ΘΓ [Π6 νγεῖσῃξ 
οὗ τὴν 5ῃ1614᾽. 

8.48. ἔχων] “τοτέλ τι. Τὴ Π]αυβίγαϊίοη οὗ τὸν ἱππικὸν Τα ΟΠ Π5Οῃ 
σοπηρατεβ ΡΙαΐ. ΓΔ λτ]οῤ. 9, πεζὸς ἐν ἱππικῷ θώρακι καὶ σκευῇ βαρυ- 
τέρᾳ. ἴῃ πε [Ο]οσησ βεπίθποα ποίϊσα {Π6 σοπίγαβί νυ ΟΠ 15 Ἰη απ θά 
Ῥεΐνεεη ὑπάγειν “ἴο ἸεΔ4 οῃ ρεγιΖν᾽, ἀῃα παριέναι “ἴο ᾿ΡγΕ55 ογυγατά᾽, 

8.49. ὁ δὲ] 5ς. Ξενοφῶν. ΜΝ Ί βάσιμα (451 μανε Δἰτεδαγν Ξυρσεβίθα 
ἴῃ [ῃε οαβε οἵ ἄπορα Δα 5]τῊ 1187 νγοτ 5) ΞΌΡΡΙΥ {Π6 πιοβί σεποΊαὶ β Ὀ]εοΐ, 
1.6. πράγματα οἵ χωρία. ὅεε ποίε οη βατὰ Ιῃ ΙΓ. 6. 17, ΠΕ͵α {πὸ ἀαΐῖνα 
τοῖς ὑποζυγίοις ἰα]κε5 {πΠ6 ρίαςε οὗ τῷ ἵππῳ ἴο ψ»ΙΟη βάσιμα ἀπὰ ἄβατα 
τείεσ ἴῃ 1Π6 Ῥσεβεηΐ ραββϑαβε. 

ΘΕΆ ΝΣ: 

8 τ--ὅ. 7) αῤῥλόγηῖος αγια] ᾿ς ἐγοοῤ« γε1176 δε 707γ6 ἐλ4 Ογέσζ», δφε772- 
271. 116 ττηαρες ο71 ἐλεῖγ τυαγ. 

ἐν κώμῃ! ὙΤΠε ρ]αΐη ἴῃ νῃῖ ἢ (15 νΊ Πᾶσα ἸΔῪ 15 ουπαᾶ Ργεοίβεῖν 
ἴπ 1Π8. ρῬοβιξίοη ἱπαϊοαΐθα, Ῥεΐννεαεμ ἃ ΒΡῈ οὗ {Π6 τηδΐῃ τὰπρσα δηᾶ 
1ῃ6 Ἰονν 1115 ψνῃοἢ ἀραΐϊη ὈΪΟΟΙς ἀρ {Π6 Ρ]αΐη ορροβιία ἴο {π6 ἔονῃ 
οΑ]]εα Φεςαῤας ὈΥ ἴπΠ6 ἈἈοσηδη5. ὙΠΕΓΘ τγὰβ [ΟΥΠΊΘΙΥ ἃ Ὀτᾶσα ονεχ [Π6 
Τίρυῖβ ἴῃ [Π15 πεῖση ουγΠοΟά, [Π6 ταϊπβ οἵ νυ] Οἢ 5111] εχἰβί. 

8.2. καὶ γὰρ] ὙΠεβε ψογάβ ἱπίσοάποθ ἴΠ6 τβάβοη οὗ {Π6 ἐογσεσοίησ 
βίαϊθιηθπξ: “ΤῸ ἴῃ δοϊ τῇδ ηΥ Πεταάβ οὗ σγαζίησ οαςι]6 Πδα Ῥόδη 1ηΐοτ- 
ςσερίβά 1π (ῃς δςὶ οἵ Ρεϊηρ σοηνεγθᾶ ἴἰο {Π8 ἔαγίΠοΥ Ὀδης οὗ {Π6 τί νεσ᾽, 

8.2. ἐννοούμενοι)] “ὈῬεϊησ ἀρργεμθηβῖνε ἱπαΐ..., ὙῊδ νεγῦ Οσουγς 
αραῖη ΜῈ ἰΠ6 56 ΠπΊ8 βθῆδθε ἃ πα σοῃβί γι ἴῃ ΤΡ. 2. 13 Δ Πα ὙἹ. 1. 28, 
Αγ καίοιεν νγεὶ τητιβὲ ΞΊΡΡΙΥ τὰς κώμας ἴτομῃ {Π6 Ργανίοιβ βεηίθηςβ. 

8 4. ἐκ τῆς βοηθεία9] “ἭὩαἴζεγ [ΠΕῚΓῚ 541} ἴο ἴΠ6 τεβοιια᾽, Νὺὼ ἰηξοσπι- 
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δἰἴίοη 5 σίνθη ἂς ἴο {π6 ον]βοὶς οὗ [ῃ15 δχουγβίοη, 8 τηδὺ ἱπέεσ, ἤον- 
Ἔν ΕΥ, ἔγοτῃ {Π6 οοηΐοχέ ἐπΠαΐ 1ἃ νναβ ἀθϑισηδα ἴοσ {πΠ6 τε]εῖ οὗ ἴπ6 ασεεκβ 
γγΠ0 Πα Ῥεβθη οο]] δοίη Ρ᾽ Πα οΥ ἴῃ {Π6 Ρ]Α Π5. 

8 5. ὑφιέντα:) “σοποεαϊηρσ {Παΐ [Π8 σΟΙΠΙΓΥ ἰ8 ΠΟῪ ΟἿΓ ΟΥ̓ : ἔοτ 
ψΒεύεαβ {πον βιρυϊαϊθβα ἴῃ {ΠΕῚΓ ῬΥΓΌΡΟΞΑΙβ ΤῸ ἃ ἵἴγυαος Παΐ νγα βῃου]Ἱά 
τείταϊη ἴτομὶ Ὀυτηΐησ {πΠῸ6 Κιηρ᾽β ἰουγϊοσν, {ΠεῪ πον οὗ {Πεὶγ οννη δοοοτά 
Ῥύτῃ 1ἴ 45 ᾿Πουρἢ {ΠῈῪ Πα ]Ἰοβί 81] οἱαἰπι ἴο 115 ρΡοββθββίοῃ". ἼὙνο Ροϊηΐβ 
5Που]α θα ποίϊςθα ἴῃ τεσασά ἴο {Π6 σοπβίγιοίίοη οὗ [Π6 ἀῦονε βεπΐβηςθ, 
(1) [δὲ ες πεσαΐϊνε βίαϊεμηεπί μὴ καίειν ΥΘΆΡΡΘΑΥΙΒ ἴῃ ἃ 2οσίζίθς ἰουτη ἴῃ 
186 Ἰαἰίευ οἱαιιβα οὗ {πΠ6 βεπίεποθ, (11) {Παΐ αὐτοὶ καίουσιν 15 ἃ σοπαεηβεαᾶ 
ΕΧΡΥ͂οββίοῃ [ΟΥ αὐτοὶ ποιοῦσι καίοντες. ΑΒ ταραγαβ {Π6 βρε]]ηρ οἵ {Π6 
νεγῦ, Κ͵ΌΠ ΠΟΥ Ργοποιηςεβ ἴῃ ανουσ οὗ καίειν ται ΠΕ [ΠΏ κάειν ἱῃγοιρῃ- 
οὐΐ [Π15 Ῥογίίοη οὗ {Π6 “γαῤασῖς. Ῥγονϊηρσ ὈΥ δῇ δοουτηπϊαίίοη οὗ εχ- 
ΔΙΏΡΙΕ5 ἰπαξ ΟΥ̓ δυΐῃου, 85 ἃ τὰ ]6, ργείθεισγεα (Π6 ἤΠ]Π]ΟῈΥ ἔουμη, δηα {μΠαΐ 
ΟΠΪΥ ἴπ ἴῃτεα οἵ ἔθου ᾿ἰμϑίδηοεβ 15 ἴΠ6 οἴ πεὺ σεοοσηῖβαα ὈΥ ΔΠΥ τηδηὰ- 
βοπρί οἵ ποίβ. 

ὃ 6, βοηθεῖν ἐπὶ] “ἴο γ»ηαξέ ἃ γαϊαῖ τεῤοῦξ ἴῃεβε ἀδβϑίγογεσβ᾽. ΕῸΓΣ 
{πε αἰδεϊποίίοη θεΐννεεη οὐκοῦν πα οὔκουν, ἀπ {Π6 γβάβοη ννῆν {6 Ἰαίτεσ 
15 ἴο θ6 ῥγείεσγα ἰπ [15 βαββαρθ, 5ε6 ποίβ ἴῃ σοῃπεχίοη ΨΊΠ 1. 6. 7. 

88 7-12. “Ζ)επδογιάίεηεν ὁΓ 116 Ογέεζς, ῥίασεαί ας ἐΐέν τὸῦθγ6 ὀδέτυθέτ: 
ἀΐρὰ γιονγιέατ7ι:5 ο721 ἐλ6 ο716 σΙα16 αὐ| α γσεγ οὐ ογεαΐ ἀφῤίλ᾽ ογε ἐζε οἔλογ. 
Α4 Αλοαϊαγε σοίαε 7 σιεροεσίς α δαλεηι6 ἼΟΥ εγοδοῖ)ιρ ἐδ γῖψεγ, τυλτε ο71 
εὐϑεδἱαεγαἰΐονι ἐς γογοείοιὶ, ας ηιῤγαείϊεαῤίε. 

ἐπὶ τὰς σκηνὰ2}] “ἴο {ΠΕ απατίειβ᾽, ΤὴῈ ψοτά ἰς πϑε ἴῃ ἃ 
ΘΈΠΕΙΔΙ 56 Ώ86, ἴοΥ, ἃ5 ὰ πᾶνε δἰγεδαυ ποίϊσεα, ἴμεν Παᾶ Ὀυγηΐ {Πεὶγ 
τεηῖβ Δη4 Πδα δορσιιβίομηδα {Πειήβεῖνεβ ἴο Ὀϊνουδοκίπο ἴῃ ἴΠ6 ΟΡ Δ8]Γ. 
Ζευμθ, νῖ ἢ 1655 ρυοθαΠΠγ, βυσρσεβίβ ἰμαΐ σκηνὰς ΤΊΔΥ Τείεσ ἴο {π6 
Ἠοιιϑε5 ΨἘΪΟΗ ἴΠοΥ Πδα οσοαρίεα ἴῃ {πε δα]οϊπίηρ ν1Πὰρεὲ5. Ὅς τϑδάϊησ 
ἦλθον, ἰΠουρῊ Ρτεβεσνθα ἴῃ ποῆθ πὲ (Π6 ἔννο Ἰεαάϊησ Μ585, 15 τσ ΠΥ 
ῬΓείειτεα Ὁ Καμππεν ἀπὰ ΨΟΠΠΡΥθοπς ἰο {πε σοπηροιπα ἀπῆλθον, [Π6 
ῬΓΕΡοβιοη 1 ὙΠΟ. 15 οΥβ6 ἔπ 8 Οἰ]ο56. 

συνῆλθον ΤῊΟ ἴοχέ 15 ποΐθυνουίμυ, 1ξ ΟὨΪΥ οἡ δοοουπέ οὗ {Π6 βίγδηρα 
νδυϊαηΐ ἐνῆσαν (νΥΏΟ ἢ ἈΡΡΕΘΔΥΒ ἴῃ ἴουγ Μ85 οἵ ἜἼχοθρίίομδὶ δας που) 
δηά της οἱενεσ εἐπιεηάαίοη (συνήεσαν) ΜΈΏΙΟΙ 1{ Ξιρσεβίεα ἴο Βοῦπε- 
ΤΩΔΏΠ. 

ὄρη] ὙΤΠε Οαγάπομίδη τποιηΐαϊῃβ, πον πον 45 δαὶ “μαΐ. Αε- 
σοτγάϊηρσ ἴο ΑἰἸπβνγουίῃ, {Π6 ΤΟΥΠη 4 0}6 ἙΠαυδοίου οὗ [Π15 ταησα σῇ Ὀ6 
ἔ}}Υ ἀρρυεοϊαίεα οη]υ ΒΥ (Π68 ἔγάνε]]εὺ ψνηο, κὸ {Π6 αυβεῖκβ, ἀρρυόδομαβ 
1 ἴτοπι {Π6 βουῖῃ. 

πειρωμένοι.] (ΟΕ, διαβάντι ἴῃ 8 τ5 οὗ [Π6 ργεβοηὶ οπαρίοσ. ΤῈΘ 
σοπβίγαοίοη Πα5 Ῥθθη ἔμ} ἐχρ δ ηεα ἴῃ σοππηθχίοη ] ἢ συνελόντι (111. 
1. 38) Δηα προϊοῦσι (111. 2. 22). 

8 9. (ταῦτα) πρόβατα] ὙΠ6 ρτοποῦη 5 Ὀγαοϊτειθα ἴῃ {Π6 βἀϊείοης οὗ 
Κύμηεσ δπα ΨΟ]γεοῃξ. Τῇ γτείαϊπθά, 1ἴ Ψν1}1] Ἔχϑγοῖβθ ἃ ἀεδιοίο ἔοσοα: 
Ῥαΐ {πε Ῥεβί μ85 δῖα 1 ἔανουσ οὗ 115 οπηβϑίοη, δηά {πε βεηΐεποα τεδαβ 
Ῥείίεσ τἱποαΐ 1{. 

τὴν διάβασιν] “16 τηδδηβ οὗ ογοββίησ᾽, ἱπουρῃ Πεῖα ἀραΐη, δ5 ἰπ 
Π8Ρ. 4. 20, 1ἴ τηδὺ ἀεποῖα ἴΠ6 δοΐιπα] Ὀστιάσα, ὍΤὴς ἀδββουρίοη ΠΟ ἢ 
ξΟ]Π]ονγ5. τᾶν ὈῈ ΠΠ]Πυϑίταῖεα ὈῪ ἔννο ννῈ11- Κπόννη ραββθασεβ οἱ Ἡετγοάοίμῃϑ, 
ἴου ἴῃ8 ἀδνίοβ βιρσεβίεα ἴοσ δποπουὶηρ ἴΠ6 Ροπίοομβ Μ01} τεοα]} {π6 
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ΤΘ8Π5 ΕἸ Ρ]οΥα ἴου βιεδάνιηρ ἴΠεῈ Ῥαῦρεὲβ οα ῃς ΝΊ (Ηετοᾶ. 11. 96), 
ὙΏ116, ἰπ [Π6 σοηξίγ [10 οὗἉ 115 ΠΡΡΕΥ͂ γγουκβ, [πΠ6 Ὀγιάσα νοι] γθβαπη } ]8 
1ῃ6 οῃε ἰἤσοννῃ ὈΥ ΧΈΕΥΧΘΟΒ Δοσοβ5 {Π6 Η ]]εβροηί. Τὰ ψν}}] θὲ ποίϊςβα {Παΐ 
{Πε Ρδυΐορ]ες ἀποδαρέντα ἀπ φυσηθέντα δτε Δα 64 οη {πΠ6 ρΥϊποῖρ]α ἔΠπαΐ 
1Πε τε]αίῖνο ἅ, τπουρῇ σοπείγαποξεα ἀἸτθο ΠΥ ΜΠ πρόβατα, 15 ἰαπίατηοιηξ 
ἴπ εἤεοί ἴο ὧν τὰ δέρματα. Κα σεΥ, ὈῪ ἃ 5!1σ]ὲ τηοα!βοαδίίοη οὗ [Π15 ἵΠθοσυ, 
δἀορίβ [15 Ἔχρ αηδίίοη. 50] 6] 1η τείεγεποα ἴο {πΠ6 ]Ἰαΐζεσ. Ῥαγίςο!ρ]6, 
ΜΏΙΟΠ ΠῈ τοραγάβ αἃ5 Ἐηπϊναϊεηΐ ἴο φυσηθέντων τῶν δερμάτων. Βαΐ 
ΒΌΓΕΙΥ {ΠῸ οτος οἵ [πΠ6 Ῥυβροβιξοη ἴῃ {πε σοτηροιπηα ἀποδαρέντα 15 450 
ΤΟΥ ἈΡΡτοργίαία 1Π ταϊαίϊοπη ἴο δέρματα πη πρόβατα. 

8 το. ὁρμίσας ἕκαστον] “1 νγοι]α ΤΩΟΟΥΓ δδοῃ ὰρ ὉΥ αἰϊδομὶπησ 
βίομβϑβ ἴο 1ἰ ἀπα ἀτορριησ {Π6πὶ ΠΠ|πὸ ΠΟ ΠΟΥΒ ᾿πΐο {Π6 νναῖθυ, νυ ποσεαροη, 
μανίηρ Ἐχίθηα θα Πϑῖὴ δοΥοϑ5 {Π6 ΥἹΝΕΥ ἀπα βεσυγοα {πεῖ ἴο {Π6 θᾶ Ὲ5 
αἴ Εἰ ΠΕΥ ἐπα, 1 νου] ρίαςε Ὀγιβηνγροοάα ἀροη {Πεῖὴ “ἀπά ονεῖ {Πδΐ ἃ 
ἸΑΥΕΥ οὗ 5011. ὙΠεΙα 5 πὸ απεβίϊομ, 1 {π|η}κ, {Ππᾶὶ [Π15 15 ἴΠ6 ἔπι6 
τηθδηϊησ οἱ {Π6 ράββασθ, νυ] ἢ ΚΎΡΟΥ Πᾶ5. πε ]655]}Ὺ σομρ]]οαϊεα ὈΥ 
ΕΧΡΙΔἰμιησ {Π6 ΡΑΓΓΙΟΙΡ]65 διαγαγὼν ἀπα δήσας 1ῃ Ταΐεγεποα ἴο {Π6 ννοσαβ 
ἀσκὸν Δηα λίθους, “ Βανίηρ [ἀϑίεπθα {Πθηὶ οἡ Ὀρροβίίε 51465 ἴο {πε 1π- 
Παίεα 5κιηβ᾽. 

δ 12: χαρίεν] “ἃ Ῥτείν οπε᾽, “ἃ Ρρ᾽βαβαηΐ οπθ᾽. Ὅῆδ δαϊεοξῖνο, 
ΜΠ Οἢ, Κὰ ἀχάριστος 1 11. 1. 13, 15 ἃ ανουσια ομα Ψ] Ρ]Αΐο, σπου] 
ἴῃ ΚΎΌΠΠετ᾽ 5 ορίπίοη θὲ δοοεηΐιπαϊθα ἔππ5; οἡ {Π6 ΟἵΠΕΥ Παηά, ψῃβη ἴΐ 
ἴαϊκε5 {πε ρἴασε οἵ δῇ δάνευ πε ννου]ᾶ ργείευ ἴο νυῖα χάριεν. 

88. 13 ἴο ἐπ. 716 Ογεεῖς γεέγασε ἐλεῖῦ σἱδῤς αγιαΐ λαίϊξ αὐ εεγξαξ7ι 
φῆϊαρσες. Α7267 γεσείο 7 ἐ7ι70γηιαζίογε ας ἐο ἐδ ελαγαείε7, οΥ {δε στγ7γολεγαῖ- 
2,0 ἐγδες ἐλεν αἰδίεγηεῖ7ι6 ἔο Ἴογεα ἃ ξασεαρε ἐλγοιρ, ἐλε {67 7107.) οὗ {δε 
(αγαπελτα15. 

εἰς τοὔμπαλιν ἢ πρὸς Βαβυλῶνα] Ὑπμαΐ 4 τπονετηεηΐ ἴῃ {Π15 αἰτθο- 
τἰοη 5ῃοι]α θὲ βίν]εα ἃ γείγεαΐ Πμα5 ΡιιΖζζεα ἴΠπΠ6 οομπηπηεπίαϊουβ 485 ἃ 
σοΠ γδα]Ἰοίοη 1π ἴθυη5Β. ὙΠ γεδάϊησ, Πουγενευ, 15. ΠΑ ΚΒβΑΊ. Ὁ]6, δηᾶ 
1 Ρ]165 ποιίῃϊηρσ τῆοτα [Π8Π ἃ [εΠΡΟΥατΎ ἀδνϊδίϊοη {το πὶ {πε τοῦΐα ἴῃ 
σοηίγασί ἢ της τοίγεδί (σου ννασαβ ΟΥ̓δαβίννατ 5) ϊσἢ 1 νγὰθ 1Π6 
ΟὈΪδθοί οὗ 1πΠ6 Ῥειβίδῃηβ ἴο ἴοσε 8 οὴ με. ὍΠπε Ἰαϊίου, δοσογάιησ]γ, ἀγα 
ΒΌΓΡΥΙΒΘ αἵ {Π6 ὐξεῖςβ αἰδοίη ἴο οοπίϊπιιθ {Π6 1. σοῦγβα ἴῃ ἴαοα οὗ {Π6 
ἀπο] 165 ΠΟ ἢ σοπίτοηίθα ἔΠπεῖη. ὙΠῈ νΠ]Πασοβ ἴο νυ ἢ {ΠαῪ ἀϊνεσσθα 
ὙΡΕΥΕ ῬΥΟΌΔΌΪΥ δἱ ἴῃς ννεβίευ! ἐπα οὐ [Π6 ρ]αίη οἵ Ζαΐζλιε. 1ιαγατγά, 
Πονγανεύ, νου Ἱα ρας {πϑῖὴ ἴπ {Π6 πεϊσῃρουτποοά οὗ “) γιαίζεζ, νυ ϊ ἢ, 
5 Αἰηβννουῖῃ ταπηδυ]ς.5, σουητηα πἦβ {Π6 οΠϊεῖ ρᾶββ οἵ ἴΠε ΤΊρστβ, ἂδπᾶ 
Ἑσου]Ἱὰ ποΐ ἱπογείοσα μανε Ῥθαη στεδοῃθα Ὀγ {πΠ6 ατεεκβ δὲ πε ργεβεπΐ 
βίαρε οἵ {πεῖν γεΐγοαί. ϑίπαθηϊβ Ψ}}}] ποίοα {Πς ἴοτος οὐ {πε σοπηρουπὰ 
ὑπανεχώρουν “Ομ ηπ6α ἴο τεῖτοδί συδάπιδη]γ'", 

ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζειν)] Οπ {με ἀξϑιυμηρίίοη {μαΐ τα Πᾶνα ἴῃς ἔπις 
τοδαϊηρσ, δηα 1ἴ 15 δοσθρίθα ἃ5 βίο Ὀν Κ Π ΠΕΣ πᾶ ΟΠ Ρτγθοῃς οἡ {πε 
δας ΠΟΥ οὗ ἥνε Ἰδδάϊηρ Μ55, {ΠπῸ σοπϑβίχιοίοη πηπϑὲ Ὀ6 Ἐχρ]αἰπεα ὈΥ͂ 
1η6 Δῃδίοσυ οἵ ἔοικα ἢ ἂη ᾿ἱπῆπηιῖνθ. α 5ῃου]α Πᾶνε ἐχρεοίθα, 
Βονγενου, [Π6 βίαίεπηεπΐ ἴο Πᾶνα θθθὴ ρΡαΐ 1 ἃ ποῦα ἀθβηϊία ἔοιτη, δηὰ ἰδ 
15. ὈΥ ΠΟ τη68ῃ85 1ΠΠΡΥΟΡΔΌ]6 [Παΐ ΒΟΥΠΘΙηΔ ΠῚ 8π64 ΜΙ δοιλῖο δε] τα τἱρῆΐ ἴπ 
ΡῬτείουσησ {Π6 να]σαίε : ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζοντες. Τῃ σομ ΙΠαίίοηβ5 ΠΚ6 
1815 16 Ῥαγίοῖρ]8 τηὰν ἴακε {Π6 οαβα οὗ {πε βιθ]εςΐ οὐ ομ]εςὶ ᾿πα!ῆεγ- 
Θμ ]γ. 866 [615 σα. σγαηι. ὃ 682.2. ἘῸΓ ἴῃς ἀεπηϊία Γπΐυτε τρέψονται 
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«πα ἴῃ τῆοτϑ ταπγοΐθ σοη ΠΡ ΘΠΟΥ ἘΧΡΥΘββθα ὈΥ {πα ορίαϊϊνε ἔχοιεν, 566 
ποία οἡ διέλθοιεν (1ν. 1. 3). 

8 15. τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη] 51. ὁδοῦ “τγετα ἴῃ ἰῃς αἰτγθοίίοῃ {παΐ 
ἴαν τοννασας Βαθυ]οη ἀηα Μεαϊα᾽. [Ι͂ἢ τερατά ἴο θερίζειν ἀηά ἐαρίζειν, 
1Π6 ΤΟΥΤΊΕΥ οὗ ψῃϊοἢ γείευς ἴο Ἐοραΐαπα, οοσήρατα Ογγοῤ. Ν1Π|:. 6. 22, 
τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα χρόνον διῆγεν (5.5. βασιλεὺς) ἐν Βαβυλῶνι ἑπτὰ 
μῆνας" αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ἣ χώρα" τὸν δὲ ἀμφὶ τὸ ἔαρ τρεῖς μῆνας ἐν 
Σούσοις". τὴν δὲ ἀκμὴν τοῦ θέρους δύο μῆνας ἐν ᾿Εκβατάνοις. 

διαβάντι] “1 γοι οἴοββ {ῃ6 τἰνεσ. 866 ποίθ οἡ προϊοῦσι ἴῃ 111. 
2. ας 

ὃ τό. ὁπότε μέντοι κ.τ.λ.] σφῶν «ηᾷ ἐκείνων ἀτα ρατιϊ να σοηϊεἶνεβ : 
“γεὶ ψγΠΘη ἔτοπὶ (ἰτπ6 ἴο {ἰπ|6 (7) εφηίογιέ. οῥέ.) [πον τηαάθ ἃ ἰγεαῖυ ἢ 
16 5αίγαρ ἴῃ {πΠ6 Ρῥ]αΐη, βοῖηβ οἵ {Π61Γ οὐ ΠΌΡΕ. Παα ἀδα!ηρσθ ἢ 
1ῆ68 (αγαποῃίαηβ, ἀπα βοπὴβ οὗ {ῃΠ6 (αγαποῃϊαπθ ἢ {πθηι. ὙΠ6 
δοῖνε ἐπιμιγνύναι 15 Τουπα ἴῃ ἴουγ σοοα Μ85, ἀπᾶ ἀείεπαβα Ὀγ ΚΌΒΠΘΥ 
Δα ΨΟΙΠΡτθομς, ψνἼο Ἰηβίαποα 51 11 τι565 ἴῃ ὙΠ. 1. 2.13. ΒοΙπε- 
τη ἃπα Μδοιηῖοθδθὶ εαϊξ ἐπιμίγνυσθαι αὶ ἴΠ6 τπα]ουγ οὗ {π6 
Δ158. 

8 τ. ἐκασταχόσεϊ “ἴποκ6 Ψῆο Ρῥτοίοςβθα ἴο πον {π6 τουΐθ {παῖ 
εξ ἰπ βαςῇ οἵ {πΠ6 αῇονυνς αἰϊγθοιοηβ᾽, [Ι͂ἢ {ΠῸ βεπίεποα ψῃΟἢ σοπι- 
ΤηΘησ65 ὙΠ {Π6 νογάβ τούτους γὰρ διελθόντας, {π6 πΠοῃχϊπαίϊνα ἰο ἔφα- 
σαν 011} 6. {πΠ6 σαρίϊνεβ (οἱ ἑαλωκότες) τηθηϊοηθα ἀρονα, Ὑν 116 τούτους 
Ὑν1}}} τοίου ἰο {πΠ6 (αγάποΐδηϑ. Ὁ 

8 18. παρήγγειλαν... παραγγέλλῃ]! ΤἸΠα τϑουτγοποα οὗ [(ἢς6 β5απὶ 
ΜΕΥ 15 ἸΠπαυἊβιϊο. ΘΙΠΊΙ]ΔΥ Ἰηβϑίαποθς πᾶνε Ὀθβθη ποίϊσεα ἴῃ [ἢ ἱπίτοά. 
ἴῃ σομποχίοῃ ΨΥ] 11. 5. 24 ΔΠᾺ 11. 5. 25. 





ΤΟ ΣΤ ἘΠ Ξὶ 

ΒΘΘΙΚ τἀν. 

ΘΕΑ ΡΊ  ἜΠΝ 1. 

8 τι ΔΑεαῤιἑηαΐζονι ΟΥ 27 ἐκεαϊγιρ παγγαΐζυε. 
ἐν ταῖς σπονδαῖ2] ΕῸΓ δῃ δοοοιῃΐ οὗ {μεθα ποσοίαἰϊοπβ, ο΄. 11. 3. 

δ8 τ-τ-ο. ἽἼΠπε τεδάϊησ ἐσπείσαντο, ὙνΠΪΟἢ ἰαϊκεβ [Π6 ρΐαοθ οὗ ἐποιή- 
σαντο ἴῃ ἃ ἴαύσα ΠυτηῈΥ οὗ [Π6 ᾿πίδυιου Μ55, 15 γε]εοίεα Ὀγ ΚΌΝΠοΥ δπὰ 
ΜΟΙ Ρτθομς 45 {Π6 βυρσσεβίίοη οὗ βοπθ ΟΥΙἰσ 0 νγὰβ αἰββαι ϑῆθα νυ ἢ 
1 πηοτα σοτη ΤΠ ΟΠΡΪ8Ο6 νε Ὀ. 

ὅσα...ἐπολεμήθη] “ναὶ οι Πν νγαθ 5βῃθυνη᾽. 
δ8. 2, 3. 7144 71ργς ὀδῖγι' 1γιῤασεαόίε αγταὶ ἐλς (αγαϊμελῖαε »εοτε) 1715 

δαγγίρρ ἐλεῖγ 2γοργεσς ὧν 2ἦδς γῖσε), σἱαῖζ, ἔλεν αἰδέθγ)εῖγι6 ἐο εγο55 ἐλδε ὧγ 
τυλαΐ  αναγα εαἰίς ἐδε “ εὐῖο 2αςς οὗ ἐΐε 7 1ργε᾽. 

τὰ Καρδούχια ὄρη] ὙΠεβ6 ΟΑγαποῃίαηβ οσσιριθα {(Π6 πογίῃ-νγαβί 
Ῥογίίοπ οὗ [Π6 τποάθγῃ ἹΚυτγαϊβίαηῃ. Α σϑοθπί ἰγανθι]εῦ ποίϊσεβ {παῖ 
αἵ {Π6 ργεβεηΐ {ἰπ|6 {πῸὸὶ Κατᾶβ εχίθπα ονοὺ ἀπα ἀτα βοαίίογεα {Πγουρἢ ἃ 
ἔδυ Δ ΕΥ τερίοη {Πδη {μαΐ δϑϑίστιθα ἴο {πῈπὶ ὈΥ {πε αποϊθηΐ Ὑυΐεῖβ : 
ἴεηβ οὗ [πουβαπαβ οἵ {πὲ πὶ ἀῦα ποὺ ἰοι πα ανϑη νγεβί οἵ {6 Ἐπρἢγαΐεβ, 
ΔΠ4 45 ἴατ βοιῖῃ 85 {πῈ βοιίμεγη 5]0ρ65 οἵ {Π6 Τασγιβ πιοιπίαϊπβ ἴῃ {Ππ6 
τερίοη οἵ “ἀϊαηεαγε: [με βίγθείβ οἵ 2 7ζγοοῦε, ἴαΥ ἴο [πΠ6 πουίῃ, αὔε οἴζεῃ 
ογονγα θα ὈΥ {Πε6βε βεπηϊ-ϑανασα ἔγεθθοοίευβ.. Του Πᾶνε ἰο- ἀν ν ΕΓ τ ἢ 
ἴῃε βαπῆβ οπαγδοίεσίβεϊοβ {παΐ (ΠῸῪ Πα 2500 ὑεδῖβ ἃσο.. Δη4 ἰπ τηοβέ 
τεβρεοΐβ ῬεδΥ ἃ ΝΕΙΥ͂ ΟΪΟβῈ σαϑε Ὁ] ηςα ἴο {πΠ6 Νουίῃ Ατηρθγίσδη [πα] 58, 
ἐχοερί {Παΐ [ΠΕῪ ἀγα τόσα οἰ νΠ1Ζεά, Ὀείίεσ ο]οιΠ6ά, ἀπά ᾿νε ἴῃ σαᾶθ μαΐ5 
᾿πϑίεδα οὗ νυϊσυναηβ. Ααπα ἰοὸ ψῃ]οἢ, {παν ἀ 5116 τηδηθα] ΙΔ ΟΙΥ : ΔΠ6, 
{κα {Π6 1παΐδηβ, ἀγε ἔοπά οὗ τονίηρ' δηα ᾿πηραίϊεπξ οὗ τεβίγαϊηί. 

ἀπότομα...ἐκρέματο)] ΤΗδβα ννογάβ ἀτα ἴο 6 οἱοβεὶν οοππροίεά, 45 5 
5θθυσηι ὈΥ {πε Ροβί(ἰοη οὗ {με δυίϊοϊα : “ππηρ 5Ώθου ονεῦ {πε βίγθαπι᾽. 

ἐδόκει δὴ] “1Π6Υ ἀείεθυμαϊηθεα {πεγειροη". Βογπειηᾶπη δηα Μδο- 
τηϊο 861 εαϊ δὲ ἢ [Π6 Μ55, ὑγΒ]Οἢ 15 ἀϑεα ἰππ5 ἴο πηατῖς (ῃΠς αῤοαϊοοῖς 
ἴο νγΒΙΟῊ 11 σῖνεβ ἃ σεγίδϊη Ἐπ ρ 4515 αἴτζεσ τεϊαίϊίνε βεπίεηοαβ Οὐ σοῃ]αηο- 
ἴοπβ. ὍΤῊΕ ἀϑᾶρα 15 ῬΡσοΌΔΌΪΥ ἴο ΡῈ ἐχρ]αἰηθᾶ Ὀγ τεραγάϊησ {Π6 τνοσά δὲ 
85 ακίῃ ἴο δὴ ἴῃ {Π6 56ηβε οὗ σαΐξο. 

διὰ τῶν ὀρέων] ὍΠΕ σοπο]υβίοπβ οὗ Τιαγατά ἀπα Αἰπϑνουίῃ οοἰποίάς 



ν 

ΩΣ ἌΧ ΡΈΕΙ ΟὝΣΡΙ: ΓΙ: 

ἴῃ τερατὰ ἴο {Π15 ρουίίοη οὗ πε χοῦ : {πε Ἰαἰίοσ οὐ γῃοση ἔμ] η1κ5 “μετα 
οαπποΐ ΡῈ ἃ τηουηθηΐ 5 σπθϑίϊοη ᾿ {Ππαΐ [Π6 ατεοῖκβ [Ὁ] ονγβα {ΠεῈ τηδῖη Ραθ5 
οὗ (ῃ6 ΤΙρτὶς νυ] ἢ τῖβεβ πη] αἸαίο]Υ θεγοημα “ Ἴογαλ 10». ζύγαν, πὰ 
ἀεβοεπῆς Ποστη {πε ποα ἰηΐο {Π6 να]]οὺ οὗ [86 τἰνεσ. ΤῊ]5 Ῥᾷ55 15. σοπη- 
τη εα ὈΥ {Πε6 Πᾶσα οἵ Ζγγγα, γθργεβεπίηρ (ῃ6 δποίθπίὶ “λοοθηῖεα. 
ΤῊΣ αἰτεγηδίνα [ΒΟΥ ἀββιπιεξ ἔΠθῖὴ ἴο Πᾶνα ἴαίσθη ἃ 1655 Κποσηὶ Ὁαΐ 
(11 15 5614) βαβῖθὺ γοιῖθ, νυν] ἢ οὐόββθβ [Π6 Ὠ1115 Πισί ΠΕΥ ἰοννασάβ {Π6 βαϑβί. 

8.3. ἤκουον] Νοῖϊςε {Π6 ἔοτοε οὔ {πε ᾿πηρεγίδοϊ, “παν νεσα εο,οίαγϊν 
Ῥεῖηρσ ἰο]14 ΌΥ {πε ῥυϊβοπεοβ᾽: δηᾶ {π6 βαῃὶα Ἰάδα 15 βυισσεβίθα ὃν [ῃ68 
ῬΙΓαβαπί Ῥδυίοῖρ]Ὲ ἁλισκομένων ΤΟΥ ΨΏΙΟΙ ΟἰΠαΥννῖ5α γα τηϊρῃξς Πᾶνα 
Εχρεοίβα δῇ δογῖβί ουὐ ρεσγίδβοϊ. 

διέλθοιεν... βυύλωνται...διαβήσονται] ϑίαπάεοηϊπ ν}1} (ὁ νγ6 11 ἕο τλαυῖκ 
{Ππ656 βιισοθδβῖνα σΠμδηρσοβ οὗ τηοοῦ ψν ϊοῃ, ὈΥῪ Ραββϑίησ ποτα [Π6 ΟὈΠα πα ἴο 
1Π6 ἀϊτθοῖ παιζαίίοη, ἀθηοία ἰἤχες αἰϊσίποὶ ἄθσγεαβ οὗ ργυορδὈὶΠγ : “1 
ἔθε7. (Π6Υ σου] οὐοββ ἐπε πιουπίαϊηβ, ἴπ6π, σζῤῥοσῖγι ἐλεν σλοιρεία νειβὰ 
1ῖ, [ΠΥ σου] 207 ἃ εἐγζαϊγιέν ἰοτὰ ἴῃ6 τἱνοσ᾽. 

ἐν τῇ ᾿Αρμενίᾳαᾳῃί Τῆς ροβιξοη οὗ ἴπθϑῈ νγογάβ βῆενγβ {παξ ἴῃ 5εῆβα 
[Ποὺ σὸ τὙδέπεῦ ἢ [Π6 ῥῬυεσεάϊησ μα Ἴ {Ππ6 [Ο]]οννηρ οἴδιιβα : “1 
1ΠεΥ σου] οπσε οΥΌ55 {Π6 τηοπηΐαϊηβ δηα ληα ἐπεηδείσες ἴῃ Αυὐτηεπὶδ᾽, 

περιΐασι] 1.6. τὰς πηγάς. 
καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον] ὍὙΠεῖδα ἰ5 σοηβι θυ ϊα αἰ ἤσαν δ5. ἴο {Π6 

τοδάϊησ οὗ [Π15 ραββαρθ. ὙΠῸ Μ858 βρῖνε ἔστιν οὕτω στενόν, ΠΟ Ὦ 15 
πππΙΠί6 1610 16, ὑνΠ116 {πῸ6 επιεπάαίϊοη 1 Ππανε δοοθρίεα σι ΚΌΠΟΥ, 
ΔΜ ΟΙΠΡτθομὲ αἀηα οἰπεῖβ 15 (α5 Μδογηϊοπαθὶ ποῖ! 65) βοτηθνμαΐ ᾿ποοη- 
βἰδίεηξς ἢ (ΠῸ ἰαοὶ {Παΐ ΠπΌμ {Π6 βουτοεβ οὗ ἰῃ6 ΤΊστ5 ἴΠ6 ατεεκβ 
ἱγανε]]εα 135 Π11165 θεΐοτα {ΠεῪ τεδοηθα {π6 ἘΠρηγαΐεϑ αἕ 411, τυ ἢ 1]6 {Π6 
δοίμ4] πεαα οὗ {ΠῈ σῖνευ 15 ὅο τη1165 ΠΙσμεσ. 1η ἃ [ουπηεῦ βαἀϊτίοπ 1 μαάᾶ 
ΤΥ 561 δἀορίεα α ἀϊεγεπί εἐπιοπάδίοη (ἔστιν ὅπου τι στενόν) νὰ [ἢ 6 
βρης δἱθγαίίοη οἵ οὗ ἴοὺσὺ ὅπου. ΤῊΣ Δ]] που νου] πε Ὀς6 ἴο {π6 
“ΠΔΥΥΟΥ͂ 5[11ρΡ οὗ απ ̓ [ουπιεα ὈΥ τποιπΐ ΝΙΡΠαίεβ ΠΟΙ 15 βιἐπαϊεα 
Ῥεΐνγβεη {πε ἴννο τῖνεῖβ. 

δ8 4τπτ-ο. 7116 Ογεεῖξς ἐ71167 ἐλε ἐεγγίΐονν οΥ ἐἦε Οαγαάμελέ τοϊ οιέ αην 
οὐΖοστέϊογε αὐ 2γεΐ ον {λε 2αγέ ο7 ἐλε 1ρι}αῤτίαγιές. 

ὧδε] ὍΠε ἴοτοε οὔ Π6 ἀδπηοηβίγαίνα 15 ὈΥ ΠΟ τΊ68}5 οἰεασ. Καπηοῦ 
σοηβιθυβ Παΐ 11 15 Ἐχρ]αἰηθα Ὀν {Π6 Ῥαγίοῖρ]Ὲ πειρώμενοι, Ὀαῖ 1 τη ἢ 
ΡΓΕΙΕΓ ἴο ππάεγβίαπα 1{ ἴῃ τοίογεποα ἴο {πε ἀεἴ8}]5 τυ] ἢ ἔΌ]Π]ονν ἴῃ δ8 5 
αηα 6. Τί {Π|5 νίενν θῈ οογγεοῖ, [ῃ8. Ὄβχρ] απαίουυ οἰδιιβεβ ἀγα, Ὀγ ἃ ποῖ 
ὩΠΟΟΠΊΠΊΟΙ 1Δ1Ο0ΠῚ, ἰηἰτοά το α ὈΥ {ΠῸ ραγίϊοϊα δέ: ἡνίκα δ᾽ ἦν κιτ.λ. 

πρὶν...καταλαβεῖν] ὙὍὙΠΕ σοπδίσγιοίοηβ οὗ πρὶν ἀΥῈ ἃ5 [Ὁ]]οννβ : 
(1) νὰ ἀπ ἸμΠηϊῖνε, ΟΥ̓ ΔΠ δοοιιξαῖϊνα δηά ἰηδηϊίνα, νῃθη ἴξ 46- 

ποῖεϑβ 5: ΠΊΡΙΥ τα] αϊίοη οἱ {ἰπ16 ἴο δὴ δοίϊοῃ εἰσι Ποῦ σοπηοεϊνεά οΥ εἤεοίεᾶ : 
6.5. πολλοὶ ἀποθνήσκουσι πρὶν δῆλοι γενέσθαι οἷοι ἦσαν, ἀπ 5] 1] ΑΥΥ 
τὰς Ραββασα ἴῃ {ΠῸ ἰεχί, 

(2) νυ δπ ἱπαϊσαίϊνθ, ΠΘη 1ἰ γείθυβ ἕο ἃ σοη τ οη ΟΥἩ ἃ σἤδησα 
ὙΏΙΟΗ Πα5 Δἰγεδαν ἰακθη ΡΪδοα: 6.5. οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρὶν τὸν 
᾿Αλκιβιάδην μετεπέμψαντο. 

(3) Τὲπρὶν αἴζεγ ἃ περαίϊνε Ξεηΐθποα ἀεποίεϑ ἃ σοηαι]οη ΠΟ μας 
ποΐ γαῖ ἴαἸςθη ΡΙαςθ, οα {Π6 [π]Π]πγθπΐ οὗ νυν ]Οἢ βοτηθίῃϊησ εἶδε ἀθρεηά5, 
[θη πρὶν ἴακε5 {Π6 5] αποίϊνε εἰΓΠΟΥ τοϊζΐ ΟΥ̓τυϊέλομέ ἄν, οΥ, 1 α 2αϑέ 
ἴξηβα μα5 ρτεοβάξεά, ἴῃς. ορίαϊϊνε τουϊξλοιέ ἂν : 6.5. οὐ πρότερον οἵονται 
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γιγνώσκειν, πρὶν ἂν ἐπισκέψωνται αὐτιὰ ὁ Κῦρος ὑπέσχετο μὴ πρόσθεν παύ- 
σασθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι. 

8 5. ἀμφὶ τὴν τελ. φυλ.1 “«ἀθοπὲ {π6 1αϑὲ νναίοῃ", ὙὍὙὴδ ργθροβιίομ 
ἀεδποίεθϑ σαρμδηδες ΥΠΘ ΠΟΥ ἴῃ γεσαγα ἴο [116 ΟΥ Ῥίαςθ. ΥΠΠ [ῃ6 ατθεῖβ, 
45 Κύππει ροϊπίβ οαἱ, [Π6 ζλέγα νγαῖομ νου] θ6 {πΠ6 Ἰαβὲ : ψιῃ {Π6 
Ἐοιηδῆϑ, {πὸ γοεγέλ. 

ὅσον] 1.6. τοσοῦτον τῆς νυκτὸς ὅσον κιτ.Ὰ. Τί 15. ΘΟΔΥΟΕΙΥ σοΥΥθοΐ ἴῃ 
Ὄχρ αἰπίηρ ἐπ|5 σοπβίγαοιϊοη ἴο 5αῪ {Ππαΐ ὅσον 15 5 ΠΠΡΙΥ δὴ δαυπῖνα]θηΐ [ῸΣ 
ὥστε. ὍΤῆδ αδοουβαίΐνε αηα ᾿ἱπἤπηϊ να Ὑθα]ν σοπίαϊη Π6 δχρ]απαίϊοη οὗ 
ὅσον, “50 το οὗ {Π6 πἰσῃϊ νγὰβ [οἴ 5 ὧς χσεῤ7εσεγίρα ὧγ ἐλε γαεΐ [παὶ 
{Π6 νυ σου]ά...᾽ 

ἀπὸ παραγγέλσεως] ὙὍὙΠα νοτὰ παράγγελσις ἀδηοίε5 ἃ 5ρ6018] ογθυ 
ἴο {Π6 ἰγοορ5 νυ] ἢ, ἴο ΘηβαγΘ 5116 Π06, νγαβ ραββθα ὈΥ τηδῃ ἴο πηδῃ δ]οησ 
ἴπ6 11π65. (ουμραγα {πε ἴοτοα οἵ παρὰ ἴῃ ἐπιπάρειμι (εἶμι), ἃ. ν ΕΥ̓ ὙΠ Ιο ἢ 
5. ἀϑεα οὗ ἃ ρεηῆθίαὶ δε) ἴῃ 6 γα η]τ5, ἀπ ἀραΐῃ ἴῃ παραγγέλλω 
τονναγάβ [Π6 ἐπα οἵ 8 τό. 

8 6. ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος] " ῬΡιοσοεαεα ἰο ἰαἷτα (ῃς Ιεαα οὗἉ {πε 
ΔΥΤηγ᾽. 

τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν] “15 οὐνῆ ρατίγ᾽. Μοβί εαϊίουβ ΞΌΡΡΙΥ στράτευμα, 
Ῥαΐ, ἰο Ἰπᾶάσε ἴτοπὰ {πΠ6 σουγθϑροπαϊησ ΡῬἤγαβαβ ἴῃ ἩΊΘΥ, ἴπεγα 5 ΠῸ 
ΠΕΘα ἴο ππάεγβίαηα ἃ βρβοὶδὶ βιιθβίαμξιναθ. [ἢ ταίθγθποθ ἴο 1Π6 [οΥΠῚ5 
γυμνὴς ἀπ γυμνήτης (γεποα γυμνῆτας ἀπ γυμνήτας), Κα ἸΠΠΟΥ ποίϊσε5 
{παΐ, νν 116 Ῥοῖῃ ἀγα ἰοὰηα ἴῃ ἈΧΈπορΠοη, [Π6 Ἰαϊίου 15 ἈΠα ΘΒ ΟΠ ΌΙΥ 
86 πα ψγ 1 οἢ Πα ρτείευγθά. 

ἄνω πορευομένων] “ὙΥΠ116 {ΠΟῪ ΜΈ γα τηα]οῖηρ' {ΠΟῚΤ νὰν πρνναγάβ᾽᾽, ΒΥ 
ΘῈ Ξε αἰ πηρ ἃ σεηϊίῖνα ἀΡβοαΐα ἔου (Π6 ἀαίῖνα νυν μ]ο ἢ πνουἹα παΐαγα! ] ῦ 
ἔο]]ονν ἐπίσποιτο, στεθαΐου θη ρ Παβὶ5 15 [γον οα {ΠῸ ραγ οΙρ]8 ἃ5 ἴῃ {Π6 
ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΑΙΠΡ Ραββαρ 5 Οὗ Τ. 4. 12, ΔΠ6 Γ. 3. 7. 

8 7. ἀναβαίνει] Τα Πἰβίουϊς ργθβθηΐ, ΜΠ ΙΟΠ 15. πιϑαᾶ ἴῃ Ρ]ασα οἵ ἃ 
Ῥαβὲ ἴθηβε ἴο σῖνε ἃ βυθαίευ ὑϑα]ν ἰο {Π6 παιγαῖϊνθ. Βϑῖηρ νἱσίι }]}ν 
δααϊναϊεηί ἴο ἃ ραϑβέ [εῃηβ6, 1{ 15 ΤΊ σ ΠΟΥ ΓΟ] Οννεα Όγ αἰσθέσθαι ταῖποΥ [Π8ῃ 
Όν {ῃ6 ρτεβεηί αἰσθάνεσθαι: 4 ἴο ψΜΪΟῆ, [Π8 δογῖϑί ξασγίμου ᾿πρ0]165 
μα {Ππ δοίϊοῃ νγαβ σοιηρίείθ. 

ὑφηγεῖτο] “Ἰεα {Π6 νγᾶν 51 ον ]ΥῪ ̓, 45. οἴπεγννιβα πα νου] παν ρατίθα 
Εἰ πΊ56 1 ΠΌτ {πε τοϑὲ οὗ {Π6 ἰγοορδ ὑγῆο ὑνεῦα 511} αϑοθπαϊησ. “γεν ἃ 
{1116 ἀῃθβαά’ 15. Μδοῃλομδθ]β Γθηουησ, ὙγΠΙΟἢ τηϊβθα5 Γ {πης {Π6 
τηδαηϊηρ οἵ [Π6 νυυϊζευ, νΠο 15 οοπίγαβίηρ {Π6 Ταρ] ἀἸγ οἵ {Π6 ἀϑοθηΐ ψ ἢ 
1Π6 βαβίθὺ ρᾷςε {ποὺ [61] Ἰηΐο αἰζεὺ γθδοῃϊηρ [Π6 5ατη μη. 

τὸ ὑπερβάλλον] γε τηδὺ υπηπεγϑίαπα μέρος ΜἸ[Π πιοβί οἵ {Π6 βαϊίουϑβ, 
ἘΠΟΌΡΉ (45 1 Πανε δἰγεδαν ποιϊοβα ἴῃ ὃ 6) ἴΐ 15. ποΐ ΠεοθββαΎ ἰο 40 50. 
Βίααεηίβ νν1}}} ποίϊοα {Π6 Ροβιζίοη οὗ [Π6 δυίίο]α δηα θῈ σαγϑία] ἴῃ σοηδβε- 
4πδποα ἴο Ἰοΐη ἀεὶ ννΊ ἢ ἐφείπετο ἀπ ποΐ ν᾿] ὑπερβάλλον, ἴοΥ, ΑἸΓΠΟῸΡῊ 
115 15 ὁη6 οἵ {Π6 σαβθβ ἴῃ ϑγ ΠΟ {Π6 5θῆβθ πλϊσηΐς ΡΟΒΒΙ ὈΪγ θ6 πηρτονεά 
ῬΥ σοππηβοίϊησ ἴΠ6 Δανευ ἀπα ῬαυίοῖρΙθ, 1 ἀπ ἴατ ἴτῸπὶ ἀρυθοίηρ ΜΙ 
Καπποι, ψἘῆῸ ἴῃ ἢϊ5 τεπμογηρ οἵ Π6 ραββαᾶσα Ῥυδοίϊ αν νγαῖνεβ (6 
ἀἸβεϊποίίοη : 2 φρασφηε δἴρές 2475 Ζηρ πηι σεῤῥεγαύαί. “ΤΥΔΙβΙαΐα : “ἀπά 
{Πα ροσίίοη οὗ {Π6 δύτὴν {Παΐ νγαβ βοδ]ησ {ΠπΠ6 Πεῖσηΐ [Ο]]οννβα Πϊτη 1 ἀκι6 
Βα ΟΘββίοη. ΕῸΥ [Π15 σΟΠΊ ΠΟ π|56 οὗ ἀεὶ ᾿π {Π6 56η568 οἵ “ΠΌΠΩ {1π16 ἴο 
εἰμηε᾽, οἴ, τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα (111. 2. 31), Πα 51Π11187 ΘΧΡΙΘ5- 
5105. 
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δ 8. πολλὰ ἣν] Νοῖϊοε (ῃ 6 ροβίἐἴοῃ οὗ [Πς6 δγίίοϊβ : “πον οὗ ρτο- 
ν]ΒΊοη5 ἴΠαυα ὑνεσα Ρ] ΠΥ ἴο ἰαϊκε᾽, 

κατεσκευασμέναι)] ΟΡΡοΞεΕά ἴο παρεσκευασμέναι, 85 ἴῃ Ἰαἰίο Υ σοτη- 
Ρουπαᾶ 15 πι5ε64 οὗ Ζέψιογα7,} ταῖῃευ Πα 2εγηιαγεζί Ταγηϊταγθ. Νοίϊςα 
αἶβο {π6 αἰβεποίϊοη Ὀεΐννεθη {Π6 συ βία πεϊνοβ οἰκία ἀπα οἶκος, [Π6 ΤΟΥΠΊΘΥ 
ννοτὰ ἀεπῃοίίηρ [ῃ6 γηαζεγίαί θα] τη, [Π6 Ἰαΐτευ [πε ζορσελοίαί νι μοτα ἰξ 
οοΟΠΐΔ]η5. 

ἔφερον) Α Ῥατί οὗ {π6Ὸ ρῆταβε ἄγειν καὶ φέρειν “ἴο ἴαἶκε 5 ΡΙππᾶοτγ᾽. 
Ηδ τ1ι565 ἴῃ [Π15 ρΙασθ οὐἱυ {π6 Ἰαϊίευ μα] Γ οὐ ἴΠῈ6 Ἔχργεββίομ, 45 ποίῃϊησ 
Πα5 Ῥεθῃ ϑβαϊὰ οἵ ἀζσε βίοοϊς ἴο ΏΙΟἢ {Π6 τννοσὰ ἄγειν νου] Ῥαγεϊσα] ΑΙ 
τείευ. 

ὑποφειδόμενοι] “Ῥεϊησ πο] π6α ἴο βϑρασε {πεῖ (1 οΥΘΥ ἴο 566) 
ΒΕ ΠΕΥ ΡΟΒΒΙΌ]Υ...᾿ Α σΟμ ΠΟ ΕἸ]Ρ56, ΜΨΈ]Οἢ βισσοϑίβ [Π6 τἱσῃΐξ Ἔχρ]α- 
ῃδίϊοη οὗ ἃ αἀἸπου] ραββασα ἴῃ {Π6 “1γήρογι6 οἵ ΘορῃοοΙ65, ν. 414, ἐγερτὲ 
κινῶν ἀνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιρρόθοις ἹΚακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ ἀφειδήσοι πόνου, “ ΞΔ ἢ 
τῆλ ὈΕΒΕΙΥΙησ Πἰδ ΠΕΙΡΏ ΟΣ ἴο 566 ὑΥΠείΠου μ6 ψου]α θ6 ἀπβραχίηρ οὗ 
Ὧ15 Ραϊηβ᾽. 

διὰ φιλίας τῆς χώρα] Νοῖίϊοα, ἀσαΐϊη πε ροβιίΐοη οὗ {ῃ6 δυίίοϊε, 
“ἘὨγΟυΡὮ ἐΠΕῚΓ σοι ΥΥ ἃ5 {Ππαΐ οὗ [τἸαπάϑ᾽. 

δ9. ὅτῳ! 15 Βουποηηαηη 5 τοϑάϊησ, Δ πα 5υ]ΐ5 ἐπιτυγχάνοι ὈεΐξεΓ 
{Πδη ὅ τι νυν] ἢ 15 τεϊαϊ πε Ὁν ΟΠ6 ΟΥ̓ ἔννο οὗ {Π8 οἴμπεὺ εὐϊΐοτβ. ΕῸΓΣ ἴΠ6 
ΒΙ ΠΡ ΌΪΑΥ ὅτῳ ἴῃ σοπποχίοῃ ΜΙ ἐπιτήδεια, οἷ. 1. 1. 5, αἀηα ὙΠασ. ΝΙΙ. 20, 
πάντας ἑξῆς, ὅτῳ ἐντύχοιεν, κτείνοντες. ἐπιτυγχάνοι ἀπᾷ ἐλάμβανον ἀγα 
Ῥοίἢ ,ηεχιεγία σε. 

καλούντων] “σᾶνε ΠΟ Περά ψΠ θη {ΠΕΥῪ οΔ]1ε α΄. καλούντων 15 ΡΥΟΌΔΡΙΥ͂ 
ἃ σεη. α05., Γποιρῃ ὑπακούειν ἴῃ ἰῃ6 5Ξεη868 οὗ ἴο “" Δηϑυγεῦ ἴο ἃ 6811 οσσᾶ- 
ΒΙΟΠΆΠΥ ἰαϊκεβ [Π6 σϑηϊίῖνε. 

88 το---12. “1γεὲ λαγασεεα ὁγ ἃ 2αγέν οΓ ἐλε Οαγαμελίαγες, ἀγα ἑαξε 
γ16α55765 ἕο ῥγοΐεεξ ἐλεῖγ γιαγελ. 

σκοταῖοι)] “ἷἴῃ Π6 ἀαης. Απ δαϊεοϊίνε ἀεὶ δάνεγθια !γ. (οτη- 
Ῥᾶγα {Πε6 εἸηρ]ουτηθπί οἵ ἄσμενος ἴῃ 11. 1. τύ. 

ἐγένετο] “Ππαὰ Ἰαξίεα ἐπτουρμοῦί [Π6 ἀαγ᾽. ὙΠ ποτά εἰς τὰς κώμας, 
ΜΉΙΟΝ ἴῃ βοπθ ἴδυν βδαϊτὶοηβ ἀγα ἰηβογίεα ἅπὲν αἴζεσ {πε βυρπδίαηξινα 
κατάβασις, αὐτὸ οπιϊτ6α 45 ἰαπϊοϊοσοιιβ ὈΥ Βογηθιηδηη ἀηα ΜδοιηοΠδεὶ. 
ΤῊδ τεαᾶθσ νν1}] γειηθθεῦ {Παΐ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ ἰαοΐ {Πμ6 δογῖβί οἵ γίγνομαι 15 
Εἐααϊνα]επξ ἴῃ 56η56 ἴο δὴ οὐάϊπατυ Ρ]αρεγίβοϊ, 

8.11. πλείους συνελέγησαν) “1 ΠονγΕΥΘΥ ΟἹ {Π15 οσσαβίοη πεν Πδᾶ 
ἀΞΒΘΙΏὈ]6α ἴῃ ἸΔΥΡΟΥ ΠῸΠΊ ΕΓΒ, ἃ στεαΐ ρογίίοη οὗ {Π6 δυμιῦ οα]α να 
Ῥεβη ἴῃ ἄδηρεσ οἵ ἀεδϑίγαοιίίοη ἃς... [,δ τὴς σϑυηϊπα ἴΠ6 ῬΕΡΊΠΠΕΓ ἴο τηδϑίασ 
ΟΠΟΘ [ὉΥ 811 {πῸ ἴῆγθε ομϊεξ ἔοστηβ οὗ {πε σοπαϊτοπα] Ρτοροβι 0 : 

(1) ἀεξποίεϑβ ἃ εὐγζαϊ) σοπβεατθηοα : 6.5. ἐὰν τοῦτο σκοπῆτε, εὑρήσετε, 
(11) τεργεβεηΐβ ννμδΐ 15 βαϊα ἂ5 αυϊία φέγεγδγζαϊ), ΟΥ̓́Τ 16γεῖν 2οδοιθδ : 

6.5. ἐπιλήσμων ἂν εἴην, εἰ οἰηθείην κ.τ. Ἃ. Ε ἢ 
(1) τερυθβεπίβ νυ μαΐ 15 βαϊ]α 45 φρζία 2ε717γεαἰ ἃυια ἐηεῤοσοτόίθ. 6, 5, εἴ 

τι εἶχον, ἐδίδουν ἄν. 
ἘῸΥ {πΠῸ νατίοιιβ πιοαϊποαίϊοηβ οὗ {π6 ἀθονθ, οἵ. (υγί. σηρα 7 ΟΖ. 

σγαρ. Ῥ. τ68, 88 27ο---282. 
οὕτως] “45 ἴπ8ὺ ὑγεσα ᾿ γαῖθου Πδη ὁ ΔοσογἸΠΟ]Υ ἡ ἀ5 1 15 σου ΤΠ ΟΠΪν 

{ταπϑαϊεαᾷ, Νοίϊοα {μ8 δουϊβδί ηὐλίσθησαν “ ἐοοῖ τ ἐλεῖγ ψιεαγέεγς ἴοΥ ἴῃ 
ηἰσῃῖ᾽, 



πυρὰ] ΤΉδ56 θθασοη ἤγοϑ ὑγεσο ἀϊβίϊηςι τότ {Πποβα σα] θα φρυκτωρίαι, 
ὙνΏἸΟἢ Ἰαϊίου σου] Ὀ6 εἰαναίθα οὴ οοοσαϑβίοη. 

συνεώρων] “Κερί εαοῇ οἴμοῦ ἴῃ νἱονν᾽, 1.6. ὈΥ {Π6 αἱά οὗἉ ἤγα βίϑιαϊϑβ. 
111. “Πα ἃ εργιιεφίδα ν᾽θν οὗ βαοῃ οἰμεγ., Τῆς ψοτχὰ ἀλλήλους τοίεΓ5 
5016]ν το {πὸ (αγαμελέ. 

8 12. ἔχοντας] “τοῖΐζ ἴποςα οἵ {Π6 σαίι]α {Παΐ νοῦα ΠΘΟθββαυΥ Πα ἴῃ 
ἔπε θεβὲ σοπαϊοη᾽. ὙΠα οτάογ οὗ {Π6 βεηΐθποβ 15 45 [Ο]]ονν5 : πορεύεσθαί 
τε ἔχοντας. ..καὶ ἀφεῖναι πάντα ὁπόσα κιτ.Ὰ. Τί ἰ5 ποίενγοτίῃν παΐ ἴῃ 81} 
1πεῈ6 μ55, ψ ἢ {πεῈ οχοαδρίϊοη οἵ ἴπ6 ἴνγο Ρεβί, {Π6 δυίίοϊα 15 τερβαίεα 
Ῥείοτε {πῃ αδἀ]θοίϊνα δυνατώτατα. ΜδοπΊοΠα6] δοσογα! ΠΡῚΥ ταίαϊηβ 1, 
1Ππουρῇ, 45 {πΠ6 ἔννο δα]δοίνεθ ἀΥα ἴῃ 411 ρυοθα 1} σοσχίθηβινα [θΥΠ15, 
1 μαᾶανε ργείεσγεα ἴο οὐηϊε ἴ νυ Καὶ ἀππου ἀπ Ν ΟΡ βομί. 

αἰχμάλωτα] 15 Πεῖα δῇ δά]βοίϊνα. 
8 132. πολλὰ ὄντα] “[ὉΥὙ {Π6 σαίι]6 πα {Π6 Ὀυβοποῖβ ΕΥ̓͂ [ΠΕΙΓ 

ΠΌΤΟΥ τοίαγαθα {Π6 τηαοῃ! ᾽ς. Νοίϊοα {Π6 Ρ] 78] ἐποίουν νν Γῇ 15 δε 
ουὐξ οὗ ταραχαὶ ἴο [Π6 “ημεα)ε71᾽ γαῖ θυ πα (Π6 ρεηαςγ οἵ αἰχμάλωτα. 
ΜδομΊΙΟΠ 86] ἀπα {πὸ οἵα βαϊίουβ βία ΠΡ ]Υ ἘΠΟῸΡῊ Ιεΐ {Π6 Ρ]αγα] ρα55 
νἹΠποὰὲ σοτητηθηΐ Ποῖα δηα εἰβενηοσθ. ΤΙ ΟἰΠΕΥ δαῖ ποθ ΠΟΥ [Π15 
σοΠβίγο !οη ΟΟΟΙὙ5 1 ΤηΑΥ 6 51 ΠῚ} ΑΥ]Ὺ ΘΧΡ]αἰπθά, 6.5. ΤΠας. τν. 88, τὰ 
τέλη Λακεδαιμονίων ἐξέπεμψαν, γεγο τὰ τέλη 15 νἰ γί! Θααϊναϊθηΐ ἴο 
οἱ ἐν τέλει ὄντες, {πΠ6 “ΤιαοεΔεητοπίδῃ δας ΠΟΥ 165. ὙΠ βδη16 Ἔχρίαπα- 
το νν1}] ΠοΟΙά σοοά 1ῃ τεσαγὰ ἴο Ὡἀποίπου ραββασα οὗ {π6 ργεβεηΐ ὈοοΪκ 
(τν. 2. 20), Ῥαΐ [8115 ὑγθῃ να σοπθ ἰο ΔΡΡΙΥ 1ἴΐ ἴο 51 Π}Π1ᾺΥ σᾶ565 1 {Π6 
““παῤασῖς (6.6. 1. 7. 17). Νῆε σδῃ {πογϑίοσα ΟΠ] ποίϊοα {Π6 σοηβίσιοι ἢ 
85 ἃ ῬΡΘΟΙΠΔΥΙΥ οὗ [Π6 δαΐμου, ἴου Γαυ ΠΟΥ ΘΧΔΠΊΡ1]65 οὗ νν ΠΙΟἢ 566 11. 2. 15 
πα Τηϊτοά. 11. 
δὲ] Ξε δὴ, ααΐέο, 45 ἴῃι ὃ 2, "Δ Πα ΤηΔῊΥ Ζοο νγούα Ῥυθοϊ θα ΠῸπὶ Πσητηρ᾽. 

ΤῊΪΒ, ἂ5 1 Πᾶνε ῥυθνυϊοιβὶν ποίϊοθα, 15. ἃ 588 Ἴχρ]απαίίοη {πῃ ἴο ἴα κα 
καὶ ἴῃ {Π6 56η886 οἵ ζει, απ τοσαγα δὲ 5 1Π6 5111Ρ16 οοῃ]πηοίίοη. οἱ 
ἐπὶ τούτοις, “ἴῃ τηθῃ ἴῃ σπαῦρα οἵ {ποι ᾿. 

πορίζεσθαί τε καὶ φέρεσθαι) Τὶ 15 αἸἤςσα]ξ ἰο ἀδίθυτηϊηθ οί ΠῈΥ {Π656 
νΕΥΌ5 αὐτὰ τη 4416 Οὐ ραβδϑῖνα ἴῃ {π6 ργβϑβεηΐ ἰπβδίαηοθ, Ὀαΐ {Π6 [ΟΠ ΟΥ 151 
1Π1Πη}ς τηοΥα ΡΥΟΡΑ]6. 

δόξαν δὲ ταῦτα] “ἀπᾷ ψΜ»ΠΘη ἴ{ Πδα 50 βεειηθα᾽. Ασοογάϊηρ ἰο Μαάνὶσ 
[Π6 νγογτα ταῦτα 15 Δῃ ᾿τγασι!αν δα ΠῚ οἢ ἰο [Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ δοοιβ. 4050]. 
δόξαν, ἴῃ ῬΙαςα οὗ τούτων δοξάντων νγϊο ἢ 15 [Π6 ΘΟ ΠΌΠΟΙ [οΥπΊ, οἵ, Ζ7είμ. 
ν. 2. 244. ὙὍσνο οἴπεῦ Ἐχρ δπαίίοηβ οἵ {Π6 σοηβίσιοίοη ἀΥ6 ΡΟΒΒ1016, 
(1) [Παΐ ταῦτα 15 πι5εα Δανευ 14 }}ν ἰοσ οὕτω, οΥ (2) {παΐ, ἐποιπρἢ 1ἰ 15 ἴο θ6 
[ΚΘ ΘΈΠΘΓΑΠΪΥ ψν] ἢ δόξαν, ᾿ξ 15 1η γὙΘα] ΠΥ σονευηθα ὈΥ ποιεῖν. ὙΠΕΓῈ 
ΔΥΘ Ῥάββᾶσθβ, πουγανεὺ (6. σ. Ρ]αί, “γοίαρ. 314. 6), ψν ]οἢ {Π6 Ιαβὲ οὗ {Π68 
Δ Όονα {Πθουῖ65 ἡγου]α δ] σοί ΠΥ [41] ἴο ἐχρ]αΐη. 

88 14-.18. ΟΟὐργιέζγτεα αδεατείές ογὲ ἐλε 2αγέ ο7 126 ἐγ167)27. 
ὑποστάντες] “πανίησ Ρῥ]απίβα ἐποιηβεῖνοϑ᾽. εὑρίσκοιεν 6 ἐπιτυγ- 

χάνοι ἴῃ ὃ 9 πα ἐπικέοιντο ἴῃ ὃ τό 5 {πε ορίαἰϊνα οὗ γεῤεζίζίογι. 
ἔκλεψεν] “Ππαα βεογείβα᾽ ---ποῖ ἔγοτη {Π6 ργεβθηΐ βογαςηγ, μας οἡ {Π6 

ΟΟΟΑΒΙΟῊ Οὗ [Π6 ΟΥ̓ΡῚ 4] οΥου ποις ἴῃ 8 12. 
τὰ μέν τι] “ῬΑΥΠγ᾽, “δἰ οπα ἐἰτηε᾽. ὙΤὴη6 τηγίμτη οἵ [Π6 βεπίεηοα 

Ου]α θ6 σοΟπο]βῖνα ἀραϊηβὲ Ἰοϊπίησ τὲ τ μαχόμενοι, αγεαη 1 [ῃ68 
ῬΏγαβΘ νγε 6 ἃ 1655 [ΤΉ ]]ἸΔΥ ΟΠ6 ἴῃ [Π15 Ῥαυ ΓΘ ]αΥ οοτη Ὀϊπαίίοη. 

8 15. εἰς} Π|, “αραϊγ5 [ῃ6 τηοσγον.᾽ 8566 ποία οἡ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἴῃ 1. 7.τ. 
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8 τ6. ἀναχάζοντε:] ΑΑ Ρορίϊοδὶ ὑνοσά ΠΟ ἢ ἈΡΡοαΥβ ἀραΐϊη ἴῃ ἃ ἄθ- 
Ῥοπεηΐ ἔούπι ἴῃ νἱ]. ὃ το: “ψνΠαΐ ψἹΓΠ Ραγβαϊησ οὁΠ6 τηϊηπία πα ἴπΠ6 πεχῖ 
[Δ]ΠἸπρ δος ἡ. 

παρήγγειλεν] “2α5544] ἐλε τυογαῖ ἴοΟΥ ἃ Πα]. (ΟΓ, παραγγέλσεως ἴῃ 
8 5. ΤΠὲ πηροτίοος παρήγγελλεν, νν]Ο ἢ 15. αἰἸΒΕ ΠΟῪ Ργθίεσα ]6 ἴο {Π6 
δογὶϑί ἴῃ σοηπθχίοῃ νν] ἢ {Π6 οοπίοχί, 15 εαἀϊῖθα Ὀγν Βουποιηαηη ἀπα Μδο- 
τηΐο δ 6] οα {Π6 δας ΠΟΥ οἵ οημα σοοά Μ8. ὙΠε ννογὰ θαμινὰ 15 ρορεϊοαὶ, 
1|κῈ ἀναχάζοντες ἴῃ ἴΠ6 φῬγθνίοιβ οἰδιιβα Δηα διαμπερὲς ἴῃ ὃ 18. 

8 17. τότε δὲὴ] “Ὀαΐ οἡ ΟΠδ Οοοαβίοη". [11{. “οῃ [Π6 οσοδβίοη 1 
Τηθαη ἢ : 8 ΘΟΠΊΠΊΟΠ τι58 ἴη ὙΠῸογα 465 ῃθη {Π6 νυ ΕΥ 15. πο ἀθητα ΠΥ 
τοίθυτηρ ἴο ἃ 5] 6 οἱ ἔτοση νὨ]οἢ Πα Παα αἸσγοββοά, Α ποίβ οἢ {πε επὶ- 
ΡῬΙουηθηΐ οὗ [Π15 11 ΠῚ νν1}} θῈ Το Πα 1Π σΟΠΠΘΧΙΟΙ ὙΠ 11. 3. 1. 

ἐδεῖν παρελθόντι] “ἴο οὉ 20 ἐλε γγογιέ αὐ θπαπῖτα ᾿ηΐο [ῃ6 οαυβα οὗ 
1η6 Παςίε᾽, ΕῸΥ (15 σΟΠΊΠΊΟΙ 56 η856 οὗ παρέρχομαι οἴ. Τ)επιο5. περὲ 
ὀνόματος ὃ 000; ὅτε παρῆλθον ἐς Ταμύνας οἱ στρατιῶται, ἀπ Δη ᾿πηρογίαπε 
Ῥάαββαρα 1ἢ 11. 4. 12, ἴΟΥ {πΠῈ Ἔχρ]απαίϊου οἵ ψῃ]ο ἢ νγα ἀγὸ τηδῖη]ν ἀ6- 
Ῥεπάβδηΐ οἡ {πε πιραηΐηρ οὗ {Π15 ραγίϊοα]αΥ γε γῦ. 866 ποίβ ἴῃ ΔΡρεπή. 11. 

8 18. στολάδο:] 115 νγὰβ ἃ Ἰ6υκῖη τηδ66 οἵ ᾿βαῖπευ οὐ βΚίη, απά, 
ΟΥ̓] ἰο 15 ΠΠσΉ [Π655, ΡΘΟυ]ΠΑΥ]Ὺ αἀαρίθα ἴου 5]1]}Πησοῖβ5. ΠΕ ἔστη οὗ {Π6 
“ΝΟΥ ναυῖ85 Ὀεΐννεθη σπολὰς ἃη4] στολάς, {πε Ἰαϊίεῦ Ῥεϊησ ιοίεα ὈΥ 
Θ01445 ἴῃ σΟΠΠΟΧΊΟΠ 1 {Π15 ράββασθ, [Πουσἢ εἰβοννπεσα {Π6 δας ΠΟΥ 165 
ΔΥῸ 1ἢ ἰανουῦ οἵ (Π8 [οΥἿ σπολάς. 866 ποίβ οἢ 111. 3. 20. 

διαμπερὲς εἰς τὴν κεφ.] ποῖ “τἱσῃΐ [Πτοιρῃ ἢἷ5 ποαᾶ᾽, 85 δγαΐβοῃ 
ΠΑΥΘΙΘΘΘΙΥ ἰγαηβ]αΐθβ ᾿ἴ, θαξ “τῖρῃς ΤΠτοῦσῇ ([Π6 ΠεΙπιοῖ ἀη4) ᾿πίο {πὸ 
μεαα᾽. ὕὐπαεγβίοοα ἴΠπ|5, {[Π6 Ῥγεροβιίίοη εἰς 15. ΤΟΥ Ὁ] 6 ἘμΟισἢ, ἡ» Ώ1]16 
115 σοηποχίοη Ψ] διαμπερὲς 15 Δ] ΟσοῖΠοΥ σοηῃβιβίθηϊ τ {Π6 ἀϑασα οὗ 
Ἡοηιθγ, (οἴηραῖθ, ἴοο, 510 ραβϑασθθ ἃ5 {ΠῈῸ [Ὁ] ον ηρ : διαμπερὲς διὰ 
μέσου σφονδύλου (Ρ]αί. Δεῤμό, 6τό, Ἐ). 1 Πᾶνε {πεγείογο ἡεξοιά δα τὸ 
τείαϊη 1{ ἢ ΒοΥΠδιηδηη, ΜδοιἸοἤ 46] πα {Π6 πα] ουγ οἵ ἴΠ6 Μ588. 

88 τ0-Ξ22. «{Πεγεαΐίογε ὀεέτυεογε Χιεγιοῤ΄οι αγταὶ Ολεῖγίδοῤλπεδ, 
ὥσπερ εἶχεν] “]5ῖ ἃ5 Πα νναϑ᾽, 1. 6. “ψιπους ἀο]αγ᾽. 
φεύγοντες ἅμα μάχεσθαι] “ἴο τείγοαί Πσῃτησ᾽. [Ιἡ {πε Οτεεὶς Ιάϊοτὴ 

1ῃ6 ννογὰ ἅμα σοεβ οἱ] βεὶν ἢ [Π6 Ῥαυίοιρ]6, “ τεισθαησ {Π6 ΨὨΠ1ε᾽., 
καλώ τε κἀγαθὼ] “ἴννο 50] 1εἴ5 σοοά πα {γτπε᾽, Ὅηθ Ῥῆταβε 4ε- 

ΒΟΥ 65 {ΠῸ ΡῬετγίβοιϊίοη. οἵ τηδηῃοοῦ : ἴπΠ86 ννογὰ καλὸς τηδυτηρ οπΐννατά 
ἜΧΟΘΊ]θηςα οὗ ἰουπι, {Π6 νοσ ἀγαθὸς σοοάπο55 οἵ οπαγαοΐεσ. ΕῸΥΪ ΟἴΠΟΥ 
τηοα! Ποαδίϊοηβ οὗ {Π15 [ἀΠῊ]]1α΄ ῬΏγαβθ, σεαῈ ποία ἡ 11. 6. 2οβ. ϑίμπαδηΐβ 
5Π0]4 ποίϊςς {ΠῸ ἔογσοθ οὗ ἴῃ ἴβηβα ἴῃ τεθνάτην ννῃϊο ἀεποίβϑ [η6 σζαζό 
οὗ ἀβαίῃ : “ατα Ζνξχιρ' ἀδαα᾽. 

ἀνελέσθαι] ὍΤ]6 τορι ]αΥ τνοτὰ ΤΟΥ τϑοονουησ ἴπε ἀεδά δἰίοσ Ῥαΐε]δ. 
ΟΓ, ἀναίρεσις. ΤΠΘ ψοτάβ αὐτὰ Δηα πρὸς ταῦτα, ν» ΠΟ ἢ 1 πανε Ὀταοϊκεϊθα 
ἴῃ {Π15 ἀηα {πε [Ὁ] οννησ οἰαῖιβα, ἀγα οἰ Ὀγ ΚΠ που ἀπα ΝΟ] σεομξ 
ΟἹ [Π6 δυς που οἵ ἴτε σοοα Μ88. 

8 20. αὕτη] “ἀπά {πε τοὰδὰ γοὰ 566 ὈῬείογε γοῖ ἷ5 ῃ6. ΟΠΙΥ͂ ΟΠ6, 
βίβερ 88 1ἰ 15΄. 

ΤῊδ ψοτά τοσοῦτον ΤΟΡτεβθηΐβ {ΠῸ 506 Π6 ἃ5 δοίπδ! !ν Ὀοίογα {Π6ηι: “αἱ 
ἐλαέ οτονχα οἵ ἤθη ὑγηο Πᾶνα οσοιριςα δα σπατὰ {πὸ ουτ]ει᾽, 

ἔκβασιν] ΤῊΪ5 νγογὰ Πμαβ ογβαΐϊβα σοῃβι ἀγα ]6 αἰ ΠΙοα]ν, α5 ἴῃ6 Οὐυθεὶκε 
μαᾶ ποί γεῖΐ τεδοπθα {π8 2αςς» οἵ ΟΠ δὶς ῬΥΟΡΘΥΥ 50 οα]]64. Καπηογ 
οὔειθ [ῃς γαῖπμοσ ἰχῖνιαὶ συσσοβίίοη ἴΠαΐ ἴο {πὸ ατεεῖκκβ αἵ δὴν γαῖα ᾿ἴ τνα5 
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Δ δργόςσς ἴγοτη {ΠΕ Ὶ [Οὐ ΠΊΘΥ Ροβιοη. ὙΠῸ ἔσθ Ἔχρ απαίίοη 5 πο ἄσαθε 
Γαγσηιϑμεα Ὀγ ΝΥ Εἰΐθ, ννῆο ποίϊσθϑ {πὶ {Π6 ουτ]δί τοτὴ {Π6 νδ]]οὺ οἵ {πε 
Τιρτὶβ ἑουτηθα ἴῃ [κοΐ [Π6 σομημπηθποθιηθηΐ οὗ [ῃ6 Ρά58, 50 [ἢδξ ἴῃ Οὴ8 56η868 
1 νναβ δὴ ου]εί, ἀπ ἴῃ ἀποίμου ΔΠ ἀρρύόδοῇ ἴο {Π6 ἴοΡ οἵ {πΠ6 τηοπηίαϊη. 
Οα [πε οἴμεσ παπᾶ, 1 ννε δσσερὲ {πὸ σῖναὶ ΤΠΘΟΥΥ ποί!οθα ἴπ σΟΠΠΘΧΙΟΙ 
ἢ 8 2, ΤΠ6γ νγουἹὰ πονν 6 τοδοῃῖηρ [Π6 ἢθαα οὗ 5ουὴθ τ] ΠΟΥ να ]]6γ--- 
ῬοΟΒβί θυ {π6 7276» γελαγγα -- αν μΙ ἢ Ἰδα 5. ΠΌσ [Π6 πουίῃ-οαβὲ ἰηΐο {116 
Ῥαβὶη οἵ [μ6 ΤΊρτ5. 

8 21. ταῦτ᾽ ἐγὼ ἔσπευδον] “ [5 {Π6 ΠῚ νγὰϑ ΤΩΥ͂ αἰπλ.᾽ ὙΠΟΥΙΘ 15 ΠΟ ΠΕ6- 
ΘαββΙ ἐν ἴο Ἔχρίαἴη ταῦτα οἱ {Πϊ5 οσοαβίοη 85 βαιϊνα]θηΐ ἰο διὰ ταῦτα, [ΟΥ̓ 
1ξ ΠΙΑΥ ΘΠ] 4 Π1}Υ νν 611 ΡῈ ἃ ἀϊγθοῖ δοσιβαῖνα αἰζου ἔσπευδον. 

οὔ φασιν εἶναι] “54 Υ ἴπεγα 15. ὯὩ0 οΟἴπεὺ γτοδα᾿, ΤΠ Ῥεσίηποῦ 5Που]α 
ποίϊσα {Πἰ5 ἀ56 οὗ [Π6 περαίϊνε ΜΠ ἐάω, φημὶ ἀπ οσογίαϊη ΟἰΠΕΥ 
νοτάβ. ὙΠα περαίϊνε δπα [Π6 νε Ὁ ΘΟΠΘΥΘ 50 οἰ βεὶυ {παΐ [Π6Ὺ [ΟΥΠ 
τοσϑίῃϑυ ΟὨΪΥ Ομ ἴάθα, πα {Ππ5 ἃ αἸΓΘΟΙΥ ΘΟΠΕΓΆΥΥ 56 η88 15 σίνϑῃ ἴο {ΠῸ 
ν ΕΓ. 

8 22. ἀναπνεῦσαι] “ΜΠΙΟΝ σαν τι α͵5ο {ϊπηθ ἴο ἰαϊζα. ουσ Ὀγθαί᾽. 
ὙΠε [τεηπεπΐ τϑοισσθποθ οὗ ροδίϊοα] ἡνογαβ 1π {Π|5 ρουίίοη οἵ [η6 “γαῤαςῖς 
15 ΨΕΥΥ ΓΘ] ΚΑ Ὁ]6 : 6. σ. ἴῃ ργεβεηΐ νεγ ἀναπνεῦσαι, θαμινὰ ἃ τύ, ὁλοι- 
τρόχους ἁμαξιαίους 1ϊ. 3, μαστὸς 11. 6, Πα ἸηΔηΥ ΟΙΠΕΙ5. 

88. 22-. 238, “χαηεῖηαίίογε οὗ “16 φγίδοιογς, τοῖο οἱ ἐζοηε οὔ α “είς ἠέ, 
τυλεὰ α δοάν 977 σοἰτεγείεεγς αγὸ 5671 )ογευαγαΐ ἐο οεει2)}. 

ἤλεγχον] Π|κῈ ἔκρινον, “Ῥγοοθβαβά ἴο σαδβίϊοη {Πθηλ΄. διαλαμβάνειν 
15 οἴζθβη βἰΠΊΡῚῪ “ἴο αγγεσέ ἃ τηδη᾽ ὈΥ͂ 5εἸΖίησ Πΐπη γΠ Ῥοΐῃ αὐτηβ, πΚα 
{868 Τιαίίη εογεῤῥρεά, ΤᾺ [Π6 Ργεβθηΐ οαβα ΠουγθυαΥ γγ8 5Π0.]4 ΟἸΘΑΙ]Υ σῖνα 
ἃ ΠΥ ἴοτοα ἴο {πῸ ρχεροβίξιοη, “ἰακίηρ τΠ6 πὶ σεαγαίεἰγ᾽. 

φόβων] “1Πποιρ] πια ΠΥ Ζογέμ7ε5 ὑγεύα ἱπῇϊοίθα προη Πἰπ᾿, φόβος 15 
ποΐ ππίγεπθηίΥ πϑθὰ οὗ {π6 δοῖ ὑνῃῖοῃ οαπβεθ {Π6 ἴβασ, 1.6. οἵ ραΐῃ 
7] οἰεα ἃ5. νγ 611 ἃ5 ἐλγεαΐοηε, 

κατεσφάγη] κατασφάζειν 15 ἴο ΚΙ] ΒΥ σαἰηρ [Π6 [Πτοαΐ. 
8. 24. τυγχάνει] ἐτύγχανε «]. νυν] τῆγοα Μ855. 1{ Πα5 θββῆ ργοροββά 

ῬΥ͂ Ξοηῖδ οὗ {Π6 ἰχαῃϑίαΐουβ ἰο βεραταίβ αὐτῷ τυγχάνει ἴτοπὶ {Π6 Ρατγίο! Ρ]6 
ἐκδεδομένη. Βαΐ {π6 Ἰαίίευ 15 τεαυϊγεα ΤΟΥ τυγχάνει, ὙγΠ116 αὐτῷ τηαῦ 
ῬῈ στβϑα!γ Ἐχρ]αϊηεα α5 δῇ εἴῃϊς ἀαίϊνε, “θεσαῖιβα ἢΪ5 ἀδπρηϊεν πα Ῥεθἢ 
δίνεῃ ἴῃ τηδιτίασα ἴο ἃ τηδῃ ἴῃ ἴΠ6 πεισῃ θουτποοα᾽. ΑἹ 1Π6 5δῃὴ6 ἔϊπ16, 
1 ΠΊΔΥ [6 γγῈ}} τὸ ποίϊςε {Π6 στα]α 1α14 ἀοννῃ ὈΥ 1)γ Ἰ)οπα]άβοῃ ἴῃ στο] αίοῃ 
ἴο τυγχάνειν, νγΠο, 1η [Π15 ἀπά 811] οἴ εὺ σοπποχίοηβ, ἡγοῦ] αϑϑίρη ἴο {Π6 
νΕΙ ἃ βϑομηθννῃαξ βίγοηραυ [οτοα : “Ῥεσαιβα Π6 Πὰ5 καί ζλτς φογλ7εεγεοί2ι76 
ἃ ΤηδΥγθα ἀδυρσῃίει νΠπῸ 15 ᾿ἰνίησ ἢ ΠΟΥ Πυβραπα ἴῃ [Παΐ πεῖρῃ- 
Ῥουγποοᾶ", [Ιἐ 15. σμπαγαςίθυϑεῖς οἵ Χαπορποη {πμαΐ Π6 σῖνεβ θαΐ ἃ ἔδθνν 
τψογᾶβ ἴῃ ραϑϑίησ ἴο οὴβ οὗ (ῃς6 σταπάδβδε Ἐχατηρ 65 οἡ σβοοζὰ οἵ Πεσοῖς 
βε] -αἀενοίοη. 

πορεύεσθαι] ὙΠῸ {1]] οοπδίγιοιςίοη 15 85 [Ο]ουνϑ : δυνατὴν καὶ ὑποζυ- 
γίοις (ὥστε αὐτὰ) πορεύεσθαι. 

8. 25. ἔσεσθαι] Νοῖϊΐοε ἴΠε6 σἤδηρα ἔτοπὶ [Π6 ορίαίνο, νυ μΙοἢ ἀθηοίεβ 
{π6 τηθγα Βα ρροβί[οη, ἰο [Π6 τῆοσθ ἀϊγεοὶ ἔσεσθαι τΕΡΥΓΟβθητηρ᾽ ἃ οοη56- 
αδθησο οὗ [Π6 οογίαϊηίν οὗ Μ᾿ Π]ΟΠ 1Π6 ΞΡ βαΪκου 15 ἀββϑιισθά, Τὴ Ἰορὶ ἰτηαΐς, 
Ῥαΐ 1655 [οσοῖὉ]6, βεασθποα γου]α πᾶνε Ῥθεη τοργοβεηίθα Ὀγ ἂν Ψ ΙΓ [Π6 
᾿πβηϊῖνθ. [ἢ ὃ 231 Βαγα ποίϊοβα ἃ 511} πλοῦς Ξἰσικίηρσ Ἰηβίαησα οὗ [Π15 
ΤΒαηρα. 

ΧΕΝ. 28 
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8 χ6. συγκαλέσαντα!:] ΧεπορΠοη απὰ (Πα τἸβορῆτβ ἀγα {86 πα θ]θοὶ 

οὗ {πΠ6 βεπίθηςβ. 
πελταστὰς] ἰ5. ΠεΙα τ884 ἃ5 δὴ δαϊδβοίϊνε, δης, Π|ς6 [Π6 σεηϊναε τῶν 

ὁπλίτων, 56Υν65 85 δὴ εριπεξ ἴο λοχαγούς, “ΒοΙηα [τΌμὰ {πε ἰαγρείθεγϑ πᾶ 
οἰπουβ ΠΌτ {ΠπΠ6 Πρανυ-υηγεα ἰοσοθ᾽, 

τὰ παρόντα] “πε ρτεβθηΐ δπηευρεπου᾽, 
ἐθέλει] ἐθέλοι ἂν Κα ἀππ. ψΙΓΠ ἃ βίηρ]θ μΜ8. Βουπθηαπη ἀη4 Μδο- 

ΤΉ ΪΟΠ 46] αἀορί {Π6 γοδάτηρσ τη {Π6 ἰοχί, ἀπά, 1 δὴν Ομ ησ6 ὑγΕ ΘῈ ΠΕΟΘΘϑΑΥΥ, 
1 5Πο.]4 τενεῖξ ὈΥ ῥγαίεγεποθ ἴο {Π6 5 πὴ ρ16 ορίαίινο, νυ] ἢ 15. Βα 8 Α]}}Υ 
στατ τη αἴ 8] ἃ Πα συ ρρογίεα ὈΥ βίσοησου εν άθησα ἔπαη ΚΠ οΥ᾽5 τεδαϊης,. 

ὑποστὰς] “ὈΥ ΒΡΘΟΙ4] σοπηραςοῖ᾽, “ὉΠΑ͂ΕΥ σοτγίαϊη εησασομηθηίβ᾽. 
8. 27. ἀντιστασιάζων αὐτοῖς} “Ῥγαπδίησ ΠΪ5 οἰαΐτηβ ἀσαϊηβί {Πεϊγβ΄. 
8. 28] γυμνητῶν] Κύππει εαϊῖς ταξιαρχῶν ψὩἢ [ἢτεε Μ55, απᾶ 

ΧΡ αἴ γυμνητῶν ἃ5 ἴπ6 σαηϊίνα δἴζευ 11. Βαΐ {Π6 σοπϑίγαοίίοη οἵ ἴΠπῈ 
ῬΑΥΓΟΙΡΙΘ 15 αυν]ονγασα 1ἢ [Π15 σοπποχίοη, δηα 1 τηποῇ ῥχείεσ {πὸ τεδάϊησ 
οὔ {πε ἰεχί. 

ΘΕΓΑΡ ΕΝ ΤΗΣ 

δ5 τ- -τξ. 714 Ογέοβες, 121. ἐῤίίε οὔ ἐλε εογεζϊγιηφαῖ γεείδέαγιεε οΥ ἐδ 
6716771},., Θεζιγν 171 δικεεπεῖογ ἐλε ἐλγος ἀεῖρλές τυλέελ εογιηιαγιαῖ ἐΐε 2α55. 

οἱ δ᾽ ἐκέλευον] ὙὍὙΠε οἱ τείοτϑ ἴο Χεπορῆοη αμα ΟΠ Πβορπιβ, {Π6 
αὐτοὺς ἴο ΑὙἸδίομγτηι5 ἀπ 6] {Π6 Ῥαυίν οὗ νο]πίθεῖβ. Σ 

συντίθενται] “ἀπά {ΠπδῪ αὐτδῆρσα ΜΠ ἴΠοτὴ {παΐ, ἴ σαβα ἔθου 5μου]α 
σαΐη Ῥοββεββίοῃ οὗ {Π6 βαμημηξ, (ΠΕ ν ἀγα ἴο σιιαγά {πΠ6 ρΡοβιοη ἀπτίησ {Π6 
τῖσθῖ, πα οἶνε ἃ βῖσμα] ὈῪ ἰγαπηρεί αὐ [πΠ6 Ὀγεὰκ οἵ αν. Ὅη6 τα ]8 
συντίθενται γταϊσηΐ ἀδποία οἰ ΠΥ οὗ {πὸ ὑνο σοπίγαοίηρ Ραυίϊαβ, ἃ5 
ΡΡΘαΥβ ὈῪ 15 τι5ὲ δὲ {ῃς σοῃμηπιθηοειηθηΐ οἵ 8 2. Ηδετα, μονγένεσ, {Π6 
Ῥοϑβιίοη οὗ ἴη8 νεῖ ἴπῃ {Π6 βεηίθηςθ, δηα 115 σοηποχίοη ἢ {ῃ 6 δοσα- 
βαῖνε τοὺς μὲν ἄνω ὄντας, Ιεανε πο ἀουθὲ ἐΠαΐ ΧΘμοΡρΠοη ἀπά ΟἸΠΕΙ ΠΙΒΟΡ 5 
ΔΥ6 1Π6 Ποιηϊηδίϊνεβ οὗ [Π6 βεηΐεηςθ. 

συμβοηθήσειν ἐκβαίνοντες} “ὙΥΗ116 [Π6 σϑπογαὶβ ἴῃ ἘΠΘΙΓ ἴση νγου]Ἱᾶ 
5. ΠΥ ἰού 1ῃ ἃ Ῥοάγ ἴο {ΠεΕῚΓ αϑϑἰβίαποθ νυ ἢ 411] ΡΟββῚ0]6 βρθεα᾽. 1 πᾶνε 
πο Πεϑιϊαίίοη ἴῃ δἀορίησ ΝΠ ΚΚΌΜΠΟΙ ἀπᾶ Βουποιηδηη [Π5 σοη]θοΐα γα 
οἵ Μυτεΐι5. ὍΤῆα οϊο ΟΠ] εοίϊοπ5 ἴο Γι οηρ᾽β γϑαάιηρ συμβολῆς ἕνεκεν 
βαίνοντες ἀγδ (1) [Παξ 1 Ιθανεβ {π6 βεηΐεηοε ψ ποσὰ 8 ἰηΠηϊῖνα, ἴῸσ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἰέναι ἔτοπὶ {πΠ6 Ῥγθοθάϊησ οἰαιβα 15 Ἔχ ΓΘ ΠΟΙ ΠαΥβῃ, ἀπά (11) {Π6 
ΘΧΙΓΔΟΥΙΠΔΥΥ ΟΠαΥδοίου οἵ [ης Ρῆγαβθ συμβολῆς ἕνεκεν “ΜἸΓΠ ἃ νίαν ἴο δῇ 
Θηρασοηθηϊ,, {ΠπΠῸ 56 οἵ ΨΏΙΟΝ ὄνθῃ ἴῃ Ροειυ νου] τϑααῖγα Ἕχρίδ- 
Πδί]οη. ἢ 

8.5. συνθέμενοι] ΤΗΪΒ ΤηΔΥ γοίου σοπθγα] ]ν ἴο ἴη6 ἔσο ραγίϊθβ (οἱ 
μὲν... ἘΞενοφῶν δέ) ΟΥ̓́, ἃ5 15. ΠΊΟΥΤΘ ῬΓΟΡΆΌ]Ε, ἕο [Π6 νο]ιπΐθευβ οὔΪγ. [1}ἢ 
{πὸ ΤΟΥΤΠΟΥ οαβθ, {Π6 σοπβίγιιοί!οη 01} 8 Δη ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ ΕΧαΙρ]6 οὗ ραῦ- 
εἶνε ἀρροβιποη ΠΠτ6 ἴΠοβα ποισϑα ἴῃ 1. 7. 15 ΔΠ6 11. 1. 15. 

οἱ περιιόντες] “πεῖν ππ]επας ἼῸ σεῖο σοϊησ τουπα᾽. 
ὃ 2. διαβάντας... ἐκβαίνειν] “ΙΓ ἢ ὑπεογ Παά ἴο οτοββ θεΐοσε {ΠΥ 

σου] ΟΠ} {Π6 11. ὙΠΘΥ πγεῖα αἴ [Π15 {ἰπ|6 50 ρ]ασβά {παΐ παν οουἹά 
5866. ἴῃ (Π6 ἀἰϊδίαποβ {πΠ6 ουτ]εῖ (φανερὰ ἔκβασι5), Ὀεγοπα ὙΠ Οἢ αν {π6 
14 016-Ἰαμα οἵ Ατιηθηϊα. Αἤεν ἀϊνϊαϊησ Ηἷβ ἔογοαβ, Χαπορμοη ΝΠ {π8 
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τδαυρτιατα οτοββθα {Π6 τανίηθ, ἀπε τηδαθ [ῸΥ [Π15 ορθπίηρ ὈῪ {ΠῸ ογάϊπατν 
ταουηζαϊη ἰγαοῖὶς, νυ 116 [Π6 νοϊπηΐθοίβ, 184 ΌΚ ἃ παίϊνε σιῖάθ, ἴοοὶς ἃ οἷυ- 
οαἰΐοιι5 τοῦθ ὙΠ ἢ νγὰβ ἴο Ἰαπα {Πϑτὴ αἱ {Π6 βαπὴε βροί. 

ὁλοιτρόχους ἁμαξιαίους] “τοιιπα Ξἴομθϑ5, ἃ ὑνασσοη-] δα ϑδοῇ οἵ [ἢ θπὰ 
ΤΊΟΥΘ ΟΥ̓ ᾿655᾽, Οὐ, ἃ5 Βοπ6 οἵ (δ σοϊτημηδηίδίουβ Ργοίου ἴο πη ουβίδη ἴΐ, 
ἐφίΟΠ65 50 ἰασσα {Ππαΐ {Πὸν σου] Ῥε ἐγαηβρουίθα ογν 172 καγές ἀπ ποῖ ὈΥ 
της μαπᾶ᾽. Ὑπὸ νογὰ ὁλοίτροχος ἰ5 Ἡουηευὶς δηα νν1}] θὲ Τοὰ πα ΠΙ]]Ὺ 
ἀἰδουββθα ἴῃ Βαυίτη. 2εχ. ὅϑ.οῇ ἀογναί!οηβ ἃ5 ὅλος τρέχω, ὀλοὸς τρέχω 
ΔΥῈ πον σο ποτα ]]ν το]θοίθα ἴῃ ἴανοιυγ οὗ εἴλω (νο]νο) ἀπά τρέχω. 

(λίθου) ΜΟΙΙΡτεομὶ ἀπα ΚΌΠΟΥ οπϊὲ 1Π15. ἀσσιιδαῖϊνα : πα θθά 1 
ΒΌΤΡΥΙΒ65 τὴ {Παΐ ΔΠΥ βαϊίου 5Πο 14 Πᾶνε τοίαϊπθα 1ξ ἂ5 Ρατί οἵ (Π6 ἰδχί. 
Τι5 Ῥοβιοῃ σαῃ βοδύοοὶν Ὀς ἀοίοπαρα 16 1{ 15 ἴο θ6 ἰαϊζθη ΨΠΠ ὁλοιτρύχους, 
ὙΨΏ116 45 ἃ ἔγτεβῃ βυθβίαπεϊνα 1ἰ 15 ὑνεαὶς ἴο α ἄθρυθα. 

διεσφενδονῶντο)] “ὙΠ ΙΟἢ Ξἰσκίησ ἴῃ {Ππεὶγ ἀθβοθπὶ ἀραϊηδί [Π6 γοοκ5 
Ὑγεγα βοαί[ογε δ5 1Ε ΠΌΠῚ ἃ 5]1η6᾽. 

8 4. εἰ,. δύναιντο] Τῆδ ορίαἰϊϊνα 15. Πυροίποίϊοαὶ γαίμου [Πδη, ἃ5 
ἸζΈΠπεὺ συρσσοϑίς, ἐτθαπθηϊαεϊνε : “1Π οα56 {ΠῸ6ῚὉ αἰζοπηρί 5ῃοα]4 ποῖ βισσοθά 
ἴῃ [Π15 αἰγεοίίομ ἔπ Ὺ πγοσα ἰγυίηρ ἘΠΕῚγ Ῥαβί αἱ οἵ μου ροϊπίβ᾽. Τί ψ1}} Ὀς 
ΤΟΙ] ΘΠ ΡΕτΘα {Παΐ [Π|5 τοίθυϑ ΞΟ] Εἰ Υ ἴο {Π6 ἰγοορϑ πηάοῦ Χ ΘπΟΡΠοη, ΨΠΟ, 
ΌΥ ἃ 561|65 οἵ [εἰ ηἴβ, ὑνεγα αἰνεσέηρσ [Π6 ἘΠΕΓΑΥ τοτη {π6 ἡπατγίου [Πτεαῖ- 
επεὰ Ὀγ {ΠῸ οτος οἵ νοϊππίθουβ. 

οὐδὲν ἐπαύσαντο] “ὝῊΪ5 ΔαἄνεγΌ ]α] τι56 οἵ οὐδὲν 15. ἃ ἔα νουτιία οπ6 νυ] ἢ 
Χεπόρῆοη. (ΟἿ νι]. 1. 23, ἀπ ἃ ποῖβ οἡ οὐδὲν φαῦλον ἴῃ Υ1- 6. 12. 

δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς] “αὐ 1γιέεγναίς τὨγουσῆουε (Π6 πἰσῃς., ὙΠα βία- 
επί 5ποι]α σατο ΠΥ ποία [Π6 αἰδγεπος. θαΐννεθη {ΠῸ δοσιιβαίϊνε δη 
σοητνα 1 {Π15 8 Π6 5ΙΠΉΠ|ΔΥ ῬΉΤΑΞΕβ. 

8. 5. καταδιώξαντες] “ οΠαδεα [Π6 οἰοῖβ στοῦ ἐ.ε Ζ111᾽. 
ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες) “Ἷἴη [6 ᾿πηργθϑϑίοη {ΠῈῪ Πα σαϊπϑά {Πδ 

δοίπα] βιιΠΊΠ,11᾽. 
8 6. αὐτόθεν] “ἴτοτὰ ψΠΕΓα [ΠΕῪ νγετθ᾽, “τοση ἐΠεῖγ ρύοσαπέ ροϑιοη᾿. 
ἃ. 7. ὑπέφαινεν] “νγα5 δες 7171171. ἴο Ὀγοαὶς᾽. (ΟἿ. ὑποφειδόμενοι Ἰῃ 1. ὃ ὃ. 
καὶ γὰρ] ὙΤΠῖ5 ροηπεοίβ νυ πδξ [Ο]]ονν5 ν ἢ (Π6 ννοτὰ σιγῇ ἀθονα δηα 

Ἰηἰγοάποαβ ἃ πον ἴσος ἴο δοσοπηΐ [ΟΥ̓ ἘΠ ΕἸ Γ ὩΠΟΡΒΕΥν θα ἀΡΡΙΌΔΟἢ : “1 τηᾶγ 
αἰᾷ ἴοο {ποῖα νγαβ ἃ τηϊβί 50 {Ππαΐ {Π6Ὺ σαπιθ ἸΡΟῚ {Π6πὶ ππορβεγνϑᾶ᾽. 

ἐπεφθέγξατο] “Ξουπᾶεα πε οπαῖρε᾽, ΕῸΥ {Π6 οτος οἵ {πΠ86 νβὺῦ 
ἀλαλάζειν, 556 ποίε ΟΠ1. 8. 18, γγ ΠΏ 116 [ῃ6 ταῦθ τιδ6 οὗ εἰς ἴῃ [πΠ6 ρῆταβε 
ὙΠΟ [Ο]]ονν5 μα5 Ὀθεη ποίϊςεα απ 1Ππϑιγαϊθα ἴῃ Γπίτοά. 11. Ρ- 20. 

φεύγοντες) “ΔΡΑΠάοπΘα (Π6 ρα55, ἀπᾶ 1Ἷῃ {πεὶγ ΠΙσηΐ βοπια ἔενν οὗ 
{ποτὰ {611. ΤΙ {Π6 νυ ῖβῃ ἴο θ6 σοποῖβα {Π6 δαΐπου Πᾶ5 σίνθη τι5 ἃ ὈδαΪν 
οοπδίσιοίεα βαεπίθηοθ. [1 15 οἰθαὺ [τῸπὶ {Π6 σοηίοχί {Παΐ ΟΗΪΥ ἃ Ῥογίϊοη 
οὗ {πε γείγεαίί πο Ραυίυ ὑγεσα β]αίη : Ραΐ, ἰδ ῖκθη ὈΥ {Πποηβεῖνθϑ, {ΠῸ ννοσᾶς 
σου] ΟὨ]Υ πιθαῃ “αἱ ἴΠε τεἰγεαίίηρ ρατίγ ---ἰενν δ5 {ΠΕ Ὺ ὑνευα---ύνεΊα 5] 4] η΄. 

δ. 8. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον)] (ΟἿ. τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν 1ῃ 1. 6. 
ἕκαστοι] ϑίμπάσπίβ ν}1}] Οὔβεσνα [Π]5 τιδα οὗ {π6 Ρ]πγα] ἀπά ἰΐ5 βρβοΐδὶ 

βσηἤσαποθ ἃ5 ἀδποίίησ βεραγαίθ 2αγζίος οἵ τηθῃ, βαρ οἵ [ῃ6 σΈ ποτα ]5 
Ῥεΐηρσ αἰζεπαθα ὈΥ Π15 ραγίοι αν θαπα οἵ [Ὁ] ον 5. 

ἀνίμων] Τ)ογϊνεα ἔτοπι ἱμάς, ἃ Ἰδαίου βίταρ 564 ἰοΥ ἀγαννίηρ νγδίευ : 
ΠΟΥ ἄτονν οΠ6 Δηοῖ ΠΕ  ἀΡ ὙΠ {ΠΕῚΥ σρθαῦϑ᾽. 

8 9. συνέμιξαν] “Ἰοϊπεα σοΙηραῃυ ΜΙ {Ποῖν ἔθ πθ πὸ Πα Ργο- 
ν᾽ οι] Υ Βεουγοα {Π6 Ροβι[ἰοη᾽. 

28- 2 
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8 το. διεζεῦχθαι) Νοίϊςε [Π6 σμαπεε οἵ ἴδεπβθ, νυν] ἢ σῖνεβ γεαϊέν 
ἴο {Π6 τϑβι] Ὀγ τεσαγάϊηρ 11 ἃ5 Δ ἢ ΔΟσοΙηρ 5166 ἰαᾳοί : “οΥ ληζαὶ ἐλεγιδεῖσες 
βεραγαίεα᾽. 

ἂν ἐπορεύθησαν) “τηϊσῃξ παν σοπα ὈΥ {πΠ6 βαπηα τουῦΐία αἂ5 {πε τοβί οὗ 
{Π6 ἀύμγ. ΠΙΕΥα γα Πηα ἃ ἀενίαίίοη ἔτοπ {Π6 τϑρι]αγῦ ἔοτμη οὗ {πὸ 
ΠΟΠΑΙΠΟΠΑ] Ῥτοροβιτοη, {ΠπΠ6 ]Ἰαϊίου οἴαιθε ἴῃ {Π6 βεηΐθηοα Ὀεΐησ ΟΥΪΥ 
ΔΠΟΙΠΕΙ νγΑΥ Οὗ βαυϊησ “1 {ΠῈῪ Πα ποῖ θεβὴ ηρθαάβα Ὀγ {μεὶγ σαίε]θ᾽, 

8 11. ὀρθίοις τοῖς λόχοις] “ἴΠ6 ὺ πα κα Δ δϑϑδπ] προη {Π6 81] ν ἢ 
{ΠΕ ]ϊ ΠΟΙ ΡΔ 165 Δα ναποῖηρ ἴῃ ἢ] ε5᾽, [μ6 οὈ]εοὲ οὗ {Π|5 τηάποσαντε Ρεΐησ (45 
ὙΥΒῖτε οὔβευνο5) ἴο αἰβίγαοϊ {Π6 αἰζθηΐίίοπ οὗ {Π6 ἐπεῖην ὈΥ ἔπῈ πα ΠΕ Γ οὗ 
1Π6 αἰίδοκίησ σοἸππιη5. ΠΕ Ρἤγαβα 15 ἃ σομπηηοη ΟἿ (οἴ. ΟΥ͵οῤ. 111. 
2. 6, Απαὖ. τν. 3. 17), ἃπια 15. εαυίϊναϊοπε ἴο {Π6 γεοΐϊ ογαϊζγιες οἵ Τάνγ. 
Οη 1Π6 οἴπεῖ Παηά ἴῃ ἴῃ λαίαηι ἴ[ῃ6 τηξῃ βίοοά ἴῃ 11πη6 δῃηὰ ῥγεβεηΐεα 
Δῃ Ἔχίεπαεα ἔτοπῖ ἴο ἴῃῈ ΘΠΕΙΏΥ. 

ἄφοδον] “ἃ νναῦ οἵ ἐβδοᾶρε. ἘῸΓΪ εἰ βούλοιντο φεύγειν, οἴ. ποΐε οη εἰ 
μὴ ταύτῃ δύναιντο, ὃ 4. 

812. τέως μὲν] Τὸ δε ἴαϊκθη νι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον. (οπίγαϑέ 
115 πε οἵ ἕκαστος ν»]ἢ {Παΐ οἵ [Π6 Ρ]υ γα] ἴπ ὃ 8. 7 λὲγὲ ἴΠεῪ νγεηξ ἴἢ 
Ῥαγοβ : ἀεγε δὰ ἢ ΤηΔη τηᾶῖκο5 {Π6 ἀϑοεηΐ ὈΥ ΠΙπηβε][. ὍΤΠδ β᾽ησι αΓ 
ἕκαστος 15 οἴζξη Ἰοϊηθα ἢ ἃ ΘΟ  1π ἴΠ6 Ὀ]ΈΤΑ] ὑνῇθη 1ἰ 15 ᾿πἰεπα δα ἴο 
ΠΟΉνΘΥ {ΠῈ τᾶδα οὗ ΤΥ 5] εοῖβ ἴαἸζεη βαραγαίεϊ]γ. 

ἐγγὺς δ᾽ οὐ προσίεντο] “1ῃδγΥ ἀἸά ποΐ Πονίενου δάμπηϊξ {Πδ πη ἴο οἷοβα 
Πιαγίευβ᾽. 

καὶ ἕτερον] “τυλε71 [ΠΥ σαν ἀποίπεγ᾽, καί, τε δ 1η Γαείη, 15 οἴΐθη 
566 45 ἃ ΤθηροΥαὶ σοπ] ποίη ἴο 5Ππανν δὲ νΠπαΐ ροϊηΐ {Π6 πιαΐίοσ βιοοα 
τολῶ ἃ σἤαη σα ΟΥ ΠΕ ανϑηΐ οσσυτγθ. 866 ποΐβ οἢ ΨΙ1- 1. 12. 

8.13. ἐννοήσας) 1 ]κα ἐννοούμενοι ἴῃ 1Π1. 5. 3, ἴΠ6 νΕΥῸ βυρσεϑίβ ἃ 
το ἤδοιίοη νη ϊο ἢ 15 Δοσοιπηρδηϊθα Ὀγ ίδασ. ΗἨδς νου ργόθαΌὶν Πᾶνα 
564 1ῃ6 5Ι ΠΊΡΙΘΓ Ῥαγίὶοῖρ]Ὲ φοβηθεὶς Ὀὰΐ {Παΐ Ὠϊ5 ἱπουσηῖ5 νσαγα ἀνγα!]ησ 
Ο πε ἄδνῖοα νυ Οἢ ΠΙ5 ἴδατβ Πδα βιισσοβίβά. 

καὶ πάλιν] ΤἼε καὶ 15 5.4} ππηαεγβίοοα {Ππ|5 : “ταϊσῃξ ἀεΐμαζίν ἴακα 
1ΐ ἀσαΐϊῃ ἀπά αἰΐδοις [πε θασσασα οδίί]α 5 [ΠΟῪ νγεπί ραβί᾿. [1 ἀπὶ Ἰπο]πεᾶ 
Ποννανεὺ ἴο ΠῚΠΚ {Παΐ ἃ [81 5᾽ ΠΊΡΙΕΥ Ἔχρ᾽πδίίοη 15 ἀνϑῖ]α 186, νἱΖ. ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ αὐτὸν (1.6. τὸν λόφον) «αἴἴζεῦ λαβόντες, ἴῃ ὙὙγΠΙΟῊ σαβα {Π6 καὶ 15 
τοαυϊγεα ἴο σοηπθοοΐ {Π6 ορίαζνεβ καταλίποι ἀπά ἐπιθοῖντο. 

ἐπὶ πολὺ] “εχίθβῃαβα οὐεῖ ἃ Ἰοηρ᾽ τεθῇ οἵ στουπηά᾽, 1.6. “[ουτηεᾶ 
ἃ Ἰοηρ ἱταϊη᾽. 

8 τ4. τῆς νυκτὸς] “ΜΒΙΟΩ Παά Ὀδεη βυγργιβεα 272 2.2 γιῖολέ, ὙΠῈ 
δοσοπηΐ οὗ [815 15 ρίνεη ἴῃ ὃ 5. ΕῸΓ {Πεὲ βίγποίασε οὗ {Π6 Ἔπεῖγα ρΡῃγαβα 
ἀῃα 1Π6 5]1σῃϊ ἀἰβρίσεπιθηὶ οἴ {πε βϑηϊῖνε νυκτός, σοτηραγθ 506 ἢ Ῥαβ- 
58 σεϑ 85 {π6 [Ὁ] νην : ἐπ᾽ ἀντίπορον λόφον τῷ μαστῷ ἴῃ ὃ 18, ἀπά ὁ 
ἀφαιρεθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Αγασίου ἴῃ ΜΙ. 6. το. 

8 15. ἀπολιπεῖν] “παῖ [Π6 ἐπϑην Παά ᾿οῇ {πεῖν ροβιείοη {πγΟΌΡῊ 
[ξαν οἵ Ῥεΐπρ' βιυσοι 464 Δηα Ὀεβίεσεά ἴῃ 11. ΗἩοννθνευ, ἃ5 {πΠ6 Ἔνεηΐξ 
Ῥτονθά, ΠΝ μα ξθεῃ Ποιῃ [π6 βιπητηῖξ τυ μαὲ τνὰ5 Βαρρεπίησ ἴο {πΠ6 
τεατσιιοτά οὗ [ῃ6 Οτεεῖκβ αηα νγοσα τηακίησ [ΠΕΣ νγαν ἴο [8}} προη 1{᾽. 

ὃ5 τό---οἱ. “47167 εογιξίγετεοι 79. σλείγισ᾽ αγιαὶ ἰοσδες ἐλε Ογεεξ ἔγοοξς αγὰ 
γ62ετι1{εα]. 

ὑπάγειν] “ἴο τῆονο σέστυϊν γογευαγαδ᾽, 1. 6. ὌΥ ἴῃ6 παύτονν ραίῃ πιθη- 
τἰοημβα ἴῃ ὃ 6, ψΜΠ]Οἢ τη ἁἱοπρ {Π6 ἰοοί οὗ {π6 Ἀ1]], 
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ἐν τῷ ὁμαλῷ! Ἐὸογ {πε ροβίἐϊοη οὔ [Πθϑθ νους. ΠΟ σοππθοίβ {Π 6 πὶ 
ἴῃ βοηβ ἄδεστθα ν] ἢ προελθόντας, σοι ραΐα ποΐθ οἡ ἐν τῇ ᾿Αρμενίᾳ (1. 3), 
ὙΠΕΥΕ, 45 ἴῃ {ῃ68 οαϑ8 Ὀθίουβ 15, [Π6 σοῃβίγιοι!οη 15 ἃ ρΥθσπαηΐ οΠ6 [|κ6 
ἴποβα ποίϊοβα ἰῃ σοηπθχίοη Ὁ] 1. 1. 5 8Π6 1. 2. 2; “ΑΟρΟΓΙΑΙΠΡῚΥ Πα 
ἴο]α {ποτὰ ἴο δἄναποβ δοησ {πῸ τοδα ({11 {παν σα 16) ἴο ἃ ἰενεὶ βροΐ απᾶ 
{Ππδπ ἴο Βαϊΐ ἐποτο᾿, ὙΠα ρῆγταβα θέσθαι τὰ ὅπλα 15 πιϑεά οὗ ἴτεοα αἰΞιϊηοὶ 
τηδησθαντεβ, (1) οὗ σλσεβ,7.᾽ α7,215 ῬΥΘΡασαίουυ ἰὸ ξΟυ Πρ ΔΠ ἘΠοδ τ ρΙηθηΐ, 
(1) οὗ ονζέγεο᾽ ἸΥΟΟΡ5 24726167 715 ἴῃ {Π6 Ῥγέξβεποα οἵ δὴ δπεηυ, δηα 
(111) οἵ “λγ')γ6226167171.᾽ α77715 ΔΙΓΕΥ ἃ ἀεἔεαί. 

ἃ 17. τεθνᾶσι) (ἷ. ποίε οῃ τεθνάτην (1. 190). ΤΠα δογῖσί ἁλόμενοι, 
1πουσ ἢ οἵὁἨ Υαγ6 ΟΟΟΌΓΥΘΠΟ6 ἴῃ ΧΧΕΠΟΡΠΟΗ, 15 ργείεισεα Ὀγ Καμπου 1 [Π6 
Ῥγδβθηΐ ᾿ἰηβίδησθ, 8ΔΠ4 βυϊῖ5 {ῃ6 σοηΐοχὶ Ὀεϊίεσ {πᾶπ ἁλλόμενοι ἡ Π]Ο 
ΔΡΡΘδΥ5 ἴῃ {Π6 τηδ)] οΥΥ οἵ [Π6 Μ88. 

8 18, τῷ μαστῷ] ΤΗϊΞ Ξυρϑίαπενα 15 σογεγηθα ὈΥ {πΠ6 ῥγθροβιἐϊοῃ 
ἴῃ ἀντίπορον, απ [Π6 ρῬοβιτῖοη οἵ {Πς ἀαίίνα 15 βαϑ! ]Υ ἴο ὈῈ Ἔχρ]αϊπηθα ΌΥῪ 
{6 ἀπαοοΎ οὗ {Π6 Ρἤγαβαβ ταίουγθα ἴο 1ἢ σοηποχίοη ὑ] ὃ 14. ΘΙΤΉΠΪΑΥ 
Ἰηβίδοεϑ ΟσΟαΓ ἴῃ {πε ἱγασϑαϊδηβ (οἴ. ΘΟΡΗ. “412. 573 ἀῃα Επν, “72. 683), 
Δη4, ἃ5 γῦε Πᾶνα δἰγεααγ ποίϊοβα (Π6 [το] ΠΟΥ οἵ ροϑίϊο ρΏγαβε5 ἴῃ [Π]5 
Ῥογχίίοη οἵ πὲ ““παῤαςῖς, Ἰξ 15 ὉΠΉΘΟΘΒΘΑΙΥ ἴο δἰίευ ἀντίπορον «Υ]1Π 
ΒΟΒΠ ΘΙ δου 1ηἴο ἴΠ6 ΤΟΤΕ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ Ἔχργαββίοη τὸν ἀντιπέρας λόφον. Αἀ4 
ἴο Ψ ΏΙΟΠ, (Π6 Ἰαϊίευ Ῥἤγαθα 15 σοτηρίθίθ ἴῃ ἰδ], ἀπα πνου]α ᾿ποζϑαβα 
ΤαῖΠΕΥ μπᾶ αἰ] 5 (Π6 αΠΠοΙ ΠΥ σαυδεὰ ὈΚΥ [ῃ6 ῥγέβεμος οἵ {Π6 
ἀαῖϊνε. 

8 το. ἐφ᾽ ᾧ] “οη ἰπθ υὑπάεγβίαπαϊησ {παξ μΠ6 νου ποι. ὙΠας. 
σομηρ δῖα Ρἤγαβα νγὰ5 ἐπὶ τούτῳ ὥστε... απ! ΠΕποα 1{ 15. πιβπα}]Υ [Ο]]ονν εα 
ὈΥ δὴ ᾿ἱπδηϊνο, ἴου νυ ΐο ἢ Πονγανεῦ 1ῃ 1 Ππιογαϊάε5 πα Ἡογοαοίῃβ γα 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ]Υ ππα {Π6 Γαΐαγα ᾿πα]σαίνα. 

συνεῤῥύησαν] “411 ἴΠ8 ᾿πΠα ]ἰαηῖ5 οὗ {Π6 πεϊσῃ ουσΠοοά Πα βοοϊκοα 
τορείμεσ, Ὅηα ῬΕΘΊΠΠΘΥ γ01}} ποίσα [ῃ15 Ῥσεσπμαηΐ βεηβ6 οἵ {πΠ6 Ῥτβρο- 
5:0 ἐκ, “411 {Π6 ἄννε! ]οὺβ 772 {Π6 περ θουγΠοοά Πα ἢοοϊαα οπΖ οἵ 1{᾿, 
ΤΠ Ροβιτοη οἵ [Π6 ννογάβ οἱ πολέμιοι γγοι] 4 Δ]ΟΠ6 γηα]κ6 1ζ ᾿Ἰτη ΡΟΞ51016 ἴο 
δοσερί {Π6 τϑδάϊηρ οἵ βοῖηδ οὗ {Π6 βαϊΐουβ, ὑνῆο υυυα οἱ [ΟΥ̓ οἱ ἀπά τασαχα 
ἐνταῦθα ἵσταντο οἱ πολέμιοι ἃ5 ἃ ρατί οἵ [Π6 ρτεοεαϊπο βθηΐθποθ. 

8 20. ἐπεὶ ἤρξαντο] "ΓΠΪ5 τηιιδί οἵ σοιγ88 γείευ ἴο [η6 τεβεὶς ΔΥΤΟΥ 
ὙΠΙΟΏ Πα Ῥεδδη συαάπα!]ν πλα]τηρ 15 γα  ἴο {Π6 βαμημηϊξ οὗ {Π6 Π1]} 
(παρήει). Ῥαΐ [Π6 σμαπρα οὗ πομλϊηδίϊνα 15 59 δυνκυνασα ἀπα ἀρχιρί {Παΐ 
1 δπὶ 5ίγοῃ συ ᾿πΠο]]Π66 ἴο τεσατά [Π6 νγοσάϑ οἱ πολέμιοι ἃ5 Δῃ ἸηΓΕΥΡΟ] ΔΙΊ Οη, 
ϑισσοβίαα ἀρραΥ ΠΥ ὈΥ [ΠΟΥ Οσσασγθποα ἴῃ {Π6 [Ο]]οννηρσ βεηΐεποθ. 
(ΟΠ Οὐ Δ Ὀ]γ νἹἢ [15 νῖονν, Βουηθιηδηη δ ηα Μίδοιη] ΟΠ 46] παν Θηο]οβεα 
ἴΠπθῖὰ ἴῃ Ὀγαοϊκείς, ἴῃ ὑν Ποἢ οαϑθθ οί [Π6 [Οὐ Υ απᾶ (Π6 Ἰαἰζου νου 
ΤΑΥ͂ ὈῈ ἐχρ]αϊπαα ἴῃ σεΐίεγεηςα ἴο {Π6 Οὐδεὶς ἰγοΟρ5. 

τὰ ὅπλα ἔκειντο] ΤῊδ ΡΑΥΥ πηθηἰοηεα ἴῃ ὃ τό, ἀηα «ἀσαΐϊηῃ ἃ5 τοὺς 
συντεταγμένους ἴῃ ὃ 21. Τὴε ννοχὰ ὅπλα 15 Θαπ]να]εηΐ ἴο ὁπλῖται, ἡ ΠΟ ἢ 
7α5Ὲ1Πε5 {ΠῸ πιβα οὗ {π6 Ῥ]αγαὶ ἔκειντο. (, τὰ αἰχμάλωτα ἐποίουν ἴῃ 1. 13. 
ΟἾΠΕΥ Ἐχδῖηρ 65, ϑυΒΊῸἢ {ῃ15 Ἔχρ] απαίίοῃ [4115 ἴο πιθεῖ, μανα Ῥεεη ποίϊοεα 
ἴῃ Τηϊτοά. 11. Δηα ἃ ποίβ Οἢ 11. 2. 15. 

ἀπέλιπεν] “Ἰε[ξ Πἴτη 1ῃ [Π6 ἸΌτο ἢ 15 σασεὶν [Π6 τηοβὲ παίασαὶ γοπ ἀθυϊησ. 
ΘΟ ηεΙ θυ, Ππουνενϑῦ, ππάογϑίαηαϑ ᾿ξ ἴο τηθδῃ {Παΐ {Π6 τα “ [611] ὈεμἸη ᾿ 
ΟΥ̓ ἴο 1Π6 ταρ᾿ ΑἸ Υ οὗ {Π6 ἀεβοεπηΐ. 

8.21. προβεβλημένος] 50. τὴν ἀσπίδα, “σογειίησ (Π6 πὶ ὈΟΐἢ 1 ΠῚ5 
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5Π1614 Ὁ, ΠΚῸ ἐσπασμένοι τὰ ξίφη ἴῃ ΝΠ. 4. τ6ό. ϑοτηθ οἵ [Π6 σοπηηθηΐ- 
δἴουβ, Πουνευου, Ργθίευ ἴο ἀπαθγβίδηα {Π6 Ῥαυίο]Ρ]6 ἃ5 ἃ 5 Ρ]6 ῥΡαβϑῖνε : 
“ῬΙδοῖπο ΠΙΠΊ5Ε] ἴῃ ἴτοπὲ οἵ Ροῖῃ᾿. ὙὍῆα δα]θοῖϊνε Λουσιεὺς 15 Ξιρροβεᾶ 
ἴο τείου ἴο Λουσοί, ἃ ἴονῃ ἴῃ Ατοδαϊα. 

88 22--οῃη. “73,67 ἃ τιϊρξς γερέ ἐλεν εογιέίγεε ἐλιεῖγ, γχαγελ τιγια67 “6 
547,16 ΟἿ οι 2165 ας ενογε. ΑἹ ἀεδεγίῤέϊογι οὐ ἐλε ΟαγαπμελΎαγι αγελε7ς. 

ὥστε] [ΟΥ̓ ΠΟ ΘΟΠποΙοὺ τεααβ ὅν, ἰ5 ποῖ ἴο ΡῈ Πρ ΠΥ τε]θςίοά, 
ΤΊΟΓΘ ἜΒΡΘΟΙΔΠΠΥ ἃ5 1 ἀρρθδῦβ ἴῃ 411 {πΠ6 μ58, δπά Ἴοῃίαϊῃηϑβ ἃ ἰοσοῖθ]8 
Ἐχρίαηδίϊοη οἵ ἴΠ6 δα]βοῖίνεβ δαψιλέσι ἀπ πολύς : “ΤΟΥ {ΠΕΥ6 νγὰ5 Ὁ ]Π6 
1. 510} ἀρυπάδποα {Παΐ {πΠῸ ᾿πΠαΙαπίβ Καρί ᾿ξ ἴῃ οἰβέθσηβ Π|πη6α ψ] ἢ 
οοπχθηΐ. ὙΠΕβα (ασσοτάϊησ ἴο ΑἸΠβννου ἢ) νγΈΥΘ. πιβια}]} Υ ΡααΥ-5Παροί, 
Δ Πα Πᾶνα θθθη νδυϊοιβὶν τεσαγα θα ἃ5 νναΐευ- Δ} }Κ5, Βαυσορῃαρὶ, ἄς. ὍΤΠ6 
ΒΟ Πο]αδὲ ο Αὐϊβίορη. Ζ εοί. 1.54. ΥὙθῃλαυ 5. {Παΐ {Π6 βαπη8 οπβίοτη νγᾶ5 
ΡΙΟΥ Ιθηΐ τη ἀτεεοα: ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων ὀρύγματα ὑπὸ 
τὴν γῆν ποιοῦντες εὐρύχωρα καὶ στρογγύλα καὶ τετράγωνα καὶ ταῦτα κονι- 
ὥντες οἷνον ὑπεδέχοντο καὶ ἔλαιον εἰς αὐτά, καὶ ταῦτα λάκκους ἐκάλουν. 

8 232. ὥστε ἀπέδοσαν] δϑιπαθηῖδβ νν}1}}} ποίϊοςε {π6 ἀϊπογεποα Ὀεΐθθη 
τῃ8 ΠΡ Υ͂ΣΩΣ πα (πε ἐηεϊεαξένε αἴζευ ὥστε, [Πδ ΟΥ̓ συ ἀεποίπσ {ΠῸ 
ΤΕΒΕΠ: 5 εογεέοηγι ίαΐεα,, [με ἱπαϊσαίϊνε ἀ5 γεα δα : “ τη πα σ α 50 {Ππαΐ {Πα Ὺ 
σἠομα τοϑίοσα,.., τηαπαρσϑά 50 [Πδὲ {παν ἀἶζα τεβίοτγε ΄. 

ἐκ τῶν δυνατῶν] “ἴο {π6 Ὀεξβί οἵ {πεὶγ ροννεσ᾽, 11. " σοῃβι ἀοσϊησ ἐπ εῖγ 
ΔΑΊ] 016 γεβοιγοοβ᾽. 

8 24. ὅπη εἴη] “τυλεγετε7, ΠΟΥ τναϑ ἃ ΠαΥτονν Ρᾶ55, {πον Βαβαί 1 πᾶ 
οὈβίχαοίθα {ΠΕ ῚΓ τη! 5... Τί 15 Ὀείίου, 1 {πϊηῖκ, ἰο αῖκα παρόδους οὗ {Π6 
ΒΙΘΟΘΒΒΙνῈ. ΠΊΔΥΟΠ 65. οἱ {πῸὸὶ ΟΥ̓ εἰς ΔΥΥ Ταΐποῦ παη ἴῃ {Ππ6 βεῆβα οὗ 
γοτεγι{ατ72 βα55ε5, ἃ τηθαπὶησ ὙγΠ]Οἢ 15 ΠΙ116 θείου πᾶῃ ἃ τϑρειοη οὗ 
χωρίον Πα ποΐ νΕΥῪ ΔΡΡΙΟΔΌΪΕ ἴο {ΠπΠ6 νου ἐκώλυον. ι 

8. 25. ἐκβαίνων}] “Ἰεανίῃησ {Π6 ἔγαοῖς ἀπ τηακίησ ἰοῦ {πΠ6 ΠΊΘΟΥΣ 
σγοπηα γοϑ]] να [Π6 ναηρσιαγα ἔτοπὶ {15 ΟὈβίγ πο Ο ἢ ἴο {ΠΕῚΓ Ργοστγεβϑ᾽. 
Τὴ ἀδίθυμηϊπησ ἴΠ6 γοδαϊηνδ οὗ {π6 ννοσαβ νυ] ἢ [Ο]]Ονν, ΟἿἿ ΟΠΟΙΟΘ 165 
Ῥεΐννεβξῃ ἀπόφραξιν τῆς ὁδοῦ ἀπ ἀπόφραξιν τῆς παρόδου, [Π6 [οττηεΥ οὗ 
ὙΥΠΙΟΠ 15 Ρσείευγοα Ὀγ Κπποὺ οα {πΠ6 δι Πού οὗ ἴουν σοοά Μ85. Βαΐ, 
ἀρατί ἔγοτη {πε αφαδβϑίϊομ οἵ [Π6 Ἔχίθυῃδὶ ονιάθποθ ἡ Π]οἢ 15 ποῖ σοπο]βῖνα 
ΕΙΓΠΘΥ τγαν, {πε εἰ ρΡ] ουτηεηΐ οὗ {Π6 τηογα ἀδἤηϊΐα βαθβίαηζινα ἴῃ ὃ 26 15 
ΒΌΓΟΙΥ ἃ 5ίτοησ ἀὐσιπηθηΐ [ΟΥ ἀσοορίϊησ ἴΠ6 τεαάϊηρ παρόδου νΥΊ1 ΨῸ]]- 
Ῥτεοῃΐ, ΒουΠΘΙΏΔΠΠ, απαᾶ ΜΙ δου] ΟΠΔΕ], σῖησθ 1 15 {Π8 νν 6] }-ποννῃ σπβίομῃ 
οἵ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴῃ ἀαβουὶ ηρ [Π6 τοοατσγεποα οὗ ἃ τηδησβανσα ἴο γθρεδέ {Π6 
ῬὮγαβ6 ῬΥθοΙβε]υ 1ἢ 115 ΟΥΡῚ ΠΑ] [ΌΓΠῚ. 

8 27. ἀποφεύγειν] “50 45 ἴο τηαῖκ σοοά {ΠΕῚΓ Ἔβοαρα τοῦ τῇ ογεῖν ἃ 
φσηιαΐ εἰαγέ᾽. ἐγγύθεν -- ἐξ ὀλίγου, “ ἔτοτῃ ἃ 5Ποτί ἀἸβίαποα . Ἡ τα ἀραὶ 
νγα παν {Π6 ᾿πῇηϊΐνα αἴθ ὥστε, ἃ5 {ἴΠπΠ6 ΨΥ ΎΕΓ 15 ἀθβουι θῖησ πε [ποΐ ἃ5 
2Ζοφεεδζο γαῖμου ἴΠδη γεαζσεω. 

8 28. προσβαίνοντες) ΤΠὴδ τησπιβοτῖρί τεδάϊησ προβαίνοντες ἴς Θχ- 
ΡΙΙΟΔΌ]6, ἐποὰρη Κα ππεὺ ἀπα Δ ΟΠ] ΡΥυθ με ἀγα Ρσο Δ Ό]Υ τἰσῃΐξ ἴῃ ῥγείεστίησ 
1Π6 ΓΟΥΠΊΘΓ Θοπρουπᾶ ὙΒΙΟΙ ἈΡΡθδῖβ ἴῃ {Π6 φοΥτοἐροπηϊπρ, Ραββαρε οἵ 
Πιοά. (1|. 8): “4πηα ἔπδὺ ἄγεν [ῃ6 βέγιησβ, ἡ παπανεῦ {ΠεῪ 5Ποί, βίερρίησ 
[ουννασα απ ἢ {πὸ εἴ οοῖ ΡΙαπιοα ἀϑαϊηδέ (ῃ6 επά οἵ ἴδε Ῥον᾽. 
ΤῊΪ5 Ροβιίοη τγὰβ πεοθϑβιίαϊθα ὈΥ [Π6 δχίγδου! πατν ᾿θησίῃ οὗ {Π6 δ του 
ὙνΒΙΟἢ σου] ποῖ πᾶνε Ῥθδη Ρα]]6α ἰο {πε Πεδα 1 {πΠ6 ογαϊ παῖ ροβέσσα 
Παα Βεβεη αὐδορίεα, Τὴ ἀρονε ἱμίεγρσθίδίϊοη 15 ΡΙαοθα θευγοπα ἃ ἀοαθὲ 
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Ὀγ {π6 [Ο]]οννίησ Ῥαβθασα ῸΠ] Αὐτίαη, 7 η1α1ς. τ, τὸ τόξον κάτω ἐπὶ τὴν 
γὴν θέντες καὶ τῷ ποδὶ τῷ ἀριστερῷ ἀντιβαντες, οὕτως ἐκτοξεύουσι, τὴν 
νευρὴν ἐπὶ μέγα ὀπίσω ἀναγαγόντες" ὁ γὰρ ὀϊστὸς ὀλίγον ἀποδέων τρι- 
πήχεος. ΤῊ ΠθοτΥὺ οὗ ΒΟῃ παι οσ, {Παΐ ἃ ΒΡῈ οΙ65 οὗ οσόββῦον 15 ἰπ θη θή, 
ἄοε5 ποῖ αἵ }1 ἀστθα ψιῖῃ [Π6 ἀδβουιρίίοη ἴῃ ἴῃς ἐοχί, πΠουρ ΚΌΠΟΥ 
Δα οἴπουβ πᾶνε ποία ἢ15 ταηα 5 νΊ ἢ ον! ἀθηΐ ἈΡΡΓΟνΑ]. 

ἀκοντίοις] “ἀὐπὰ ἴῃ6 ατθοκβ, μοπανεὺ {πεν σοὶ Βο]ά οἵ {Πεπὶ, πϑθὰ 
ΤΠετὴ ἃ5 αν ε]η5, πι]πσ' Ποῖ νἸΓἢ ἸΟΟΡ5 ἴου {Ππ6 ρΡατροβε᾽. ὙΠαβε ἀγκύλαι 
ἀνε {Π6 ἸοαίΠοση βῖσαρϑ οὐ ἱποηρβ ὈΥ νγΠ]οἢ {Π6 Ἰανε]η5 γεῦα Πυυ]δά. 
ὙΠ είμευ ἔπε πνεσε 1ἀθπίϊοα] ἢ {ΠῸ 1, ας αϑριειἔτέ772 15. 511}] ἃ αἀἸἰβρεςθα 
Ῥοϊπί. ὙὍὙΠπε Ῥεβί δυϊπουιεβ {Π1πΠΚ σού, τερασάϊησ α)Ἐιδ)1{2472 5. ἃ 1655 
τε πῖσα] ἀπά τόσα σΈηεταὶ ννοσά. 

χρησιμώτατοι] ἰ. 6. ἴο {πε ατεεῖκβ. 

ΘσῊΑΒΤ ΙΕ ὙΠ. 

δὲ τ---. 7114 Ογεερξς δια) 171 οὐλίασες οὐεγίροληγ ἐλ γ10.67 ((ε71- 
ἐγίΐε5. “41γεὲ ἐλγεαΐεγοα ὃν ἐΐε Ζογοίασις ζγονε ἐλε οδῥοσίέε ὀαγ, ἀγα ὧν ἐλέ 
(αγαάπελϊΣαγις 171 ἐλε1γ7 γέα 7. 

τοῦ παρὰ] “ὨΪΟΠ εχ ζεγιαῖς αἰογιο [με τἰνου (οη τ 65᾽, ἰ.6. [η6 Ἐαϑίθσῃ 
Τίρτῖβ. ὙΠΕΓα 15 βοσηβ {116 ἀΠΠΠ συ] γ ἴῃ ἄχίης: [ῃς6 Ργεοῖβα βροΐ δἵ νυνὶ ἢ 
1ῃ8 Οτεεϊκβ: εἤδβοίβα ἘΠΕῚΓ οσγοββίησ. ΟἿ [Π6 αξοιπηρίίοη [Παΐ {Ποὺ μδα 
Ῥεβη [Ὁ] οννηρ ΠΙΓΠοτίο {Π6 νδ]]1δν οὗ {πε ΤΊΡΥΙ5, 1 15 Ῥργό 40 ]6 (α5 Ταγαγα 
βιισσαβίβ) (Παΐ ἴΠΕῪ ἢτγϑί αἰζετηρίθα {πε ἰοσαά τῃ {π6 πεϊσῃρουτποοά οἵ 772 
πεῖς {Π6 ΤΊΡΥ5 ἀπα (πη τ1165 101η, ἀπά, Ππαϊηρσ 1 ᾿τηργαοίϊσα Ὁ] 6. ἔΟΥ 
[Π6 γϑαβοὴβ ἀθβουι θα, Ὁ] Πἰτηδίε]ν ογοβϑεα ΠΙΡΠΘΥ ἀΡ αἱ ἃ ροϊπί {γί ΠεΥ 
τονναγάς {πΠῈῸ βαβί. Ἀσοογαάϊησ ἴο Αἰπβυνουίῃ, ἴΠΕΥα ἀΥῸ ΤΠΔΠΥ ΡΪασα5 1 
1}15 πεϊσῃ θουμποοά ὑγΠογα {ΠῸ ΤΙΝΕΥ 15 ΤΟγάα]8, ὁπ οἵ ψΠΙΟῊ 15 οὗ 
5ΡΘΟΙΔΙ] ἱπηροτίαῃοα 85 ἰουμηϊησ ἃ Ρουθ οὗ {πε ΠΙρσῆνναν ἴο ϑαάγέ, ὙΠῸ 
(Οἰδγέγηζες 15 πονν ΚΠΟνῃ ἃ5 {πὸ δ μέλατι εΠαϊ. 

τῶν ὀρέων...τῶν Καρδούχων}] ατα ἴο 6 σοπποοίθα ἰπ ἰγαπβαίίοη, απ 
ὙΡΕΓΕ ΟΪΥ βεραγαίθα ὈΥ ἴΠ6 νυ  οἡ δοσομπηΐ οὗ [Π6 51 ΠΥ] ΟΥ̓ ΤΕΥ Πη1- 
ΠΆΘΩ, ΟΥ̓́, 1{ Π]ΔΥ Ὀ6, ἴοΥ {Π6 βαϊζε οὗ δι ρ 8515. 

8. 2. πολλὰ... μνημονεύοντες] “ (αἸΚίησ τηποῃ οὗ {ΠΕῚΓ ραβὲ (τοι ]ος᾽. 
μνημονεύειν ἴακε5 Δῃ ἀοοιιδαίϊνε οἵ {πῈῸ ἐλήγι' σαϊα ἀπιὰ ἃ σεηϊίνε οὗ [Π6 
1Πϊησθ ΟΥ̓ῬΕΥΞΟῚ5. ε0722,6771171|0 το] ᾿ξ 15 βαϊά, Αβ Πονγενευύ εἰΠ3Ὶ οὗ 
{π6586 τῇᾶῦ 6 οπηϊίεα οα ΟὐςοαΒίοη, ἴξ 15. 416 ἸΠΠΕΘΕΒΒΑΙΥ ἴο τερατγα 
πολλὰ 45 {πε οὔ]εςί οὗ μνημονεύοντες ἀπ! πόνων 85 ἃ Ῥαχεεῖνα σοΠϊ να. 

ἑπτὰ γὰρ ἡμέρα) Τὸ τηαῖζα ἘΡ {Π15 ΠΕΠΊΡΕΥ ἴξ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴο 
ΠοΠοΙθ ἢ Κυϊσου (παΐ {πῸὸὶ πατιγαΐϊνε σοηίαϊπθα ἴῃ 11. 88 24-.-Σ27 
ΘΟΙΏΡΤΙΒ65 αἾἶβοὸ ἴΠ6 ἐνεηΐβ οἵ [Π6 ἔπτο [Ὁ] οννησ ἄγ. 

οὐδὲ τὰ σύμπαντα] 1 Πανε {Π{|6 ἀοπθέ {Ππαΐ ἴῃ {πε ἐουπηπαίϊίοη οὗ {ΠῸ 
ψοτὰ σύμπαντα νγχε Πανε ἰοβί {Π6 γίϊο]α τὰ νυν ῃϊο ἢ οὐ σίηα}]ν [Ο]]οννεα 11. 
ΟἸΒοσγῖβα ἴΠ6 σοπβίσποιοη 15 ἸΓΥΘσΊ]ΑΥ, ἀπ γα Ππανα ποίησ ἴο σΟῸΡ]6 
τὰ σύμπαντα οΟἸΟΞΕΙΥ ὙΠ {π6 5υσσεθάϊησ ψνογάβ. ΤῈ νψγὲ τείαϊη {Π6 
Ῥταβεπί ἰεχί τγὲ πλδὲ ππἀευβία πα ἔπαθον ΜΓ [Π6 ἸαςαΥ οἰδιιϑε οὗ [ῃ8 
βεηΐθῃςα. 

ἀπηλλαγμένοι τούτων] Ὑ εἴ, α5 ἘΘΠΠΕ6]] ποίϊςεϑ ἴπ 5 {Ππβέγαςοης οὗ 
[815 Ἔεχρβαϊποη, 1 νγὰβ ἴο {Π6 πηοπηΐαίποιιβ τεσίοη οἵ ἴῃ6 (γα πομίδῃβ 
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τπαΐ {Π6 Οτρεῖκβ οννθᾶ {πεῖ ργεβθυνδίοη ἤτοση ἴΠ 6 Ῥ Υβίατβ ϑγΠΟ56 σΑΥΔΙΓΥ͂ 
οου]α ποΐ ορεταΐα οὴ [ῃ6 ἈΠῚῪ στουπά. 

ὃ. 2. ἐξωπλισμένους] “ σοτηρ]είεὶν αὐτηβα᾽, ΤῊΪ5, αβ Ν ΗΪίῈ οὔβεγνεϑ, 
ΤΏΔΥ ῬεΙπαρ5 Ὀ6 δὴ δϊιβίοη ἴο {πὸ ἰγοορβ οδ]] δα εαλαῤλγαείξ ὙΠῸ ἅτα 
ἀθϑουθεα ὃν Ῥτορουίι5. ἀηα οἴπαΥβ 45 ργοίθοϊησ Ὀοΐῃ {Ππειηβεῖνεβ δηᾶ 
{Π|6 11 ΠΟΥβ65 νΊἢ σοαίβ οἵ π181], 

84. ᾿Ὀρόντου] ὙὍΤΠα βαΐταρ οἵ Αὐπηθηΐα. ΤηΪβ όστη οὗ {Π6 σεπιεῖνα 
15 Ῥγείειτοα γ Κὐπηθυ, νυ }]6 Βουπειηδπῃ οα 15 Ὀρόντα. 

᾿Αρτούχουῇ Ἠδξδ [15 τπιεῃιϊοηθά ἴῃ {ῃ6 Οὐγοῤ. ν. 3. 38 δβ ἃ οἠϊεῦ οὗ 
πε ΗἩντοδηῖ, ἤοΠ ὙΥΠ]Οἢ ΘΟΠ ΠΟΙ ΘΓ ἀπ] οἴπαυβ ᾿πίευ {παΐ {πΠ6 Μαγάοπιὶ 
1ϊνεά οὐ ἴῃε6 (δβϑρίδῃη ὅ8εα δα {πΠ6 Ὀογάξιβ οἵ Ἡγντσοδηϊα. Βαΐ {ῃ6 
τεδάϊησ Μαρδόνιοι 15. ποῖ Δ] σαί ΠοΥ ἔτεα το πὴ βαβρίοϊοη, βίποα {πΠ6 θεβὲ 
Μ5 οἵ Δ]] σῖνεϑβ ἴῃ ρ]ασε οἵ 1 Καρδούχιοι, νγ}}18 ἴῃ οπα οἵ ᾿πίδυοῦ Δα ΠΟΥ’ 
Μυγδόνιοι Οσογ5 ἃ5 ἃ ναγιαηΐ. ὙΠ Ολαίααεί ατα ἀρραγβηῖγ ᾿ἀεηξοαὶ 
ἢ {Π6 {106 πηθη ΟΠ θα οἸβονῃεσα ἃ5 [Π6 Ολαϊνόες. 

8 5. ὧσπερ χειροποίητος) “ἴο 811] ἀΔρρεοαταποα δὐί1ῆςϊα]". ὍΤῊΙ5 τηαΥ 
θὲ {Π6 νεῖὺ σδιβενναν ποίϊσεα Ὀγ Αἰηβννουίῃ ἃ5 ἰουπλϊησ ἃ Ρουίίοη οὗ [Π6 
ΠΙσΉνναΥ ἴο «ϑαάγέ. ΤΗξε ἡδββουιθε5 1ξ ἃ5 σδυγθα ἀρ {πε ἴβοα οὗ ἃ Ππη6- 
βίοῃβ τοοῖς 151 Ῥεγοπα {ΠῈ ταϊη5 οὗ ἃ Πᾶσα ΟΥΕΥ νΠΙΟἢ ΙΔΥ ΓΟΥΠΙΘΙΥ͂ 
1Π6 τοδά ἴο Δααζτυατι. 

8 6. οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι] ὙΠ πορσαίϊνε οὔτε 15 αηβυγοσεα ὈΥ τὲ θεῖον, 
85 7167146 15 ΤΟ] οννεα Ὀγ εὖ ἴῃ 1 ατ]η, ν᾽ 116 ἴΠ6 νγοσαβ εἰ δὲ μή, ἥρπαζεν ὁ 
ποταμὸς ἰοΥῚ ἃ ῬΑΙΘΠΙΠ 6515. “ΑΠπα ἃ να ποῖ ῬΟββιῦ]6 ΤῸΥ τπϑιὴ ἴο 
Παηα]6 ΠΕΙΥ γα ΡΟη5 ἴῃ [Π6 νγαίευ--- οἴ πούννῖβα [Π6 βίγθαῃν βυνερί ὑπ θη 
Δύναν---Ύ 116 1 ΔῃΥ {τ]6α ἴο ΟΔΥΤΥ {ποῖ οὐ {πε ῖγ ἢθααβ ποὺ Ὀθοδπηδ 
ΕΧΡΟββα ἴο {Π6 δύῦοννβ οἔ {16 Ἔπαηγ᾽. 

εἰ δὲ μή] “οἰ εγυνῖβε᾽, “ΓτΠεν ἀ14᾽, εἰ δὲ μὴ ταν ἀεποίε (πε ορροϑῖία 
ἴο ἃ ργεοβάϊπσ οοπαϊίοπ, Ἔύθῃ 1 ἴξ θ6 ἃ περαίῖνα ομα 85 ἴῃ ἴΠ6 Ῥγεβεπέ 
1Τηβίδησα. 

οὖν] 15. γ4Σ2 7 έζθ 6 αἰζευ {Π6 Ῥγανίοιιβ αὶ σταββίοῃ : " αεεο7η,. οἷν ΠΟΥ 
ΔΌΔΠαοηδα {Ππδ αἰεπιρί δηα οποαηρθα θα [ΠΕΥ ννετα δ᾽] οὴσ 1Π6 ΥΙΨΘΓ 
5146 ̓. Τηΐβ π86 οἵ οὖν Οσοιγβ {τε ὨΠΠῪ γμθη ἴΠ6 Ἰαίίευ οἰαιιβε οὗ ἃ 
βεῃίθησα βίαϊεβ ἐπ εολιοζεγῖσθ οἵ ἴῃ ΤΟΥ ΠΊΘΥ, ἃ πα ἴῃ 5ῈΟἢ οαβε5 1 15 
ἰγεαϊβα 1ῃ βοιὴδ οἵ {Π6 σια πη ΠΑ Υ5 ἃ5 ἃ ἀἰβίϊπος σοπβίγποί!οη. 

παρὰ τὸν ποταμόν] ΕῸΐ {Π6 ἀοοιιδαίϊνε σοιηραγα ποΐβ Ο ὃ 1. 
8 7γ. ἦσαν] “πὶ οἡ {π6 Π1]1 ψΏετα ἔῃ ΕΥ {πειήβεῖνεβ μα Ῥεθη εβη- 

σαι Ρροα ἐβτουρμουῦΐς (ῃ6 Ῥσονίοιβ πἰβ πεν δα ἴῃ6 (δγαμπομίαηβ 85- 
5ΕΠΙ]64 ἴῃ Ἰατσο ΠΤ ΘΥΒ ΠΟΥ ΔΥΠῚ5᾽. 

τοῖς διαβαίνουσιν] ΤῸ Πε οτος οὗ {Π6 Ῥγοβοηξ, 566 ἃ Τείδτε ποθ ἴο 
διαβαίνειν ἴπ [ηΠ6 ποΐᾳ ἴο ἐκδύντες (8 12): “ψΨοῦ]α αἰΐαοκ ἴμοβα ΠΟ 
5ῃου ]α αΖήρηιέ ἐδ ῥασεασεΐ. 

88 8--ι4. 7114 ἀἄγεαηι ο7 «Χεποῤλοῦὲ αγι] 15 δ ῤῥοσεα γεαϊδαζ1072. 
περιῤῥυῆναι] ϑ.}. ἔδοξαν, “ἴο Πανε [4116 ΟΥ̓ ἔγτοτῃ Βΐπὶ οὗ {πεῖν οὐγα 

δοσογα᾽. Μδοιηϊοῃδοὶ σΟΠΊΡΑΙ65 εἴ) 247,15 1) 1678 τι ΤΑΝ. 11. 585. 
διαβαίνειν} “σου]α πιονε ἷβ ἰθσϑ αἱ ρ᾽θαβυσε. ὙΠῸ Ρσθροβιίοη ἴῃ 

διαβαίνειν ἀδηθίεβ {Π6 δοϊΐοη οὗ {Π6 Ἰδσϑ ἴπ νναϊκίησ. 
8 0. ὡς τάχ. ἕως ὑπέφαινεν] Π|Κκ86 {πΠ6 Τιαί!η ε2έρὲ 72. Χ 726: “7α5ῖ 

ὙΠΕΠ᾽ “ αἱ {πΠ6 νεῦν πιοπιθηΐ ΠΘ πη ἢ (Π6 ἀαννῃ ννὰβ Ὀγεακίπο. 
ἀπὸ τοῦ πρώτου] “ἴτοηχ {Π6 ἢτϑί, ΑΘ 1 Πανε αἰγεδαυ ποιίϊςθα 1ξ 15 

ὈΠΠΘΟΘΒΒΟΤΥ ἴῃ {ΠΕ6586 Οα565 ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ βρβεοῖϊαὶ βιθβίαπινα, θαϊ, 1 δηγ- 
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τπϊησ γε τοααϊγεά, ἴξ νου] θῈ ἃ σΈποῦαὶ σγοστὰ Πκὸ χρόνου ταῖ ποτ ἔΠδη 
ἱερείου ν ΠΪΟῊ 15 Ξυσσεβίθα ὈΥ βοιηβ οὗ [Π6 βἀϊίουϑβ. 

δ το, αὐτῷ] ἰ. ε. Ξενοφῶντι. 
ἐπεγείραντα])] 81. τινὰ ὈΥ͂ ἀπο! ραίίοη ἴτῸπ τίς. “(10 γγὰβ Δ]]ΠΟυνα Ὁ] 6) 

Του ΔΩΥ͂ ΟΠ6 ἴο ἄνγαῖτα μϊπι ἃ πα {6]] ὨΪ5 ἴα]6, βῃρροβίησ μἢ6 Κπενν δηγίῃϊησ 
οὗ πηαἰίευβ ὑπαΐ τηϊσῃξ αῇξος {πΠ6 σαπιραϊρστ᾽. 

8 11. καὶ τότε ἔλεγον] “50 οἡ [Πἰ5 Οσοσαβίοη {ΠΕΥ ρτοσεεάδα ἴο 
᾿πίουτῃ Πῖτη . ΤῊΪβ Ἔχρ] απαΐουυ οὐ 1Ππβίγαΐνε π56 οἵ καὶ οσσιγ5 ΓΕ] ΘΠ Ε]Ὺ 
ἴῃ ΧΕ ΠΟΡΠΟη, 6.5. ἴῃ ὙΠ. 8. 4, ὙΠΕΙΘ 1ἴ ἀΡΡΘαῦβ ἔυν]ο6 ἴῃ {Π6 σοῦτβα οὗ {Π8 
5416 5βοίίοῃ. 

ὡς ἐπὶ πϑρ] “ἴο παῖε ἃ ἤτε᾽. 
κατίδοιεν]͵] ΤῊΪ5 σοπηροι πα 15 5ρΘοΐα ΠΥ πβϑα οὗ δὴν εἰλαηεε οὐ εασηαὶ 

ΟὈπουνδίοι : “δα γοζίεεαϊ ο᾽ ἴῃΠ6 ορροβίΐβ Ῥδὴκ δπιοηρ σεγίδ! τόρ [παῖ 
τεδομεά ἴο {Π6 νεῖν εὐσε οὗ [Π6 σχίνεσγ᾽. 

ὥσπερ] “τυλαΐ αῤῥεαγε( ἐο ὧε Ὀδδ5 οἵ οἱοίμεβ᾽, ΤῊδ ρσέβθηςα οἵ [Π6β6 
στῆς οἢ {Π6 Υἱνεῦ ΔΗ. νναβ οἵ πηροτίαποα-- ποῖ Ὀθοδαβα 1 ᾿πΡ]16α {Παΐ 
1ῃε τίνεῦ νγὰ5 [ογ40]6 αἱ {Π15 ροϊηΐ (ϑποβ {Π15 παα Παρρεπεᾶ εἰβεννῃεσε), 
Ῥαΐ 45 ἃ σιιαγαπίβε {παΐ ποὺ σου] πα ἃ ῥγβοί!σα]α ραΐμνναυ ΠΏ Θῃ 
{πεν Πα τϑαομεα {πΠῈῸ ορροβιίία Ῥδῃκ. 

8 12. δόξαι) ΤὨϊβ ᾿πβηϊνε ἀθρεπμβ οἢ ἔλεγον ψνῃὶ ἢ γα πγιβί 
ΒΌΡΡΙΥ 845 τεαυὶγθα πτουσμοῦί [Π6 Ππαιγαίνθ. 

πρόσβατον εἶναι] “ΤΛοΥξΟν Υ 1 νγὰϑβ ᾿ΠΔΟΟΘΞΘΙὉ]6 ἴῃ {Π15 σπατίεσ ἴο ἐπ6 
ΠΟΙ 5 Ποῖβο΄. ε τητβί θὲ σαγεῆι] ἴο ἀνοϊα ἰγαηβ]αίϊησ οὐδὲ “710ζ δοεγι", 
85 ἴΠ6 ὙΥΙΓΕΥ σου γ ἀο65 ποῖ ᾿πίθ πα ἴο ΠΠΠΡΙΥ ἰπαΐ [Π6 βροΐ νγὰβ ποτα 
ΟΡΘἢ ἴο {Π6 σαναὶγν [ΠΔη ἴο {Π6 πα Πίυγ. 

ἐκδύντες] “50 ἴΠδὺ βίΠρρΡεά, ἴμδὺ 5αϊά, δπα 1 {ΠΕῚΓ ἄασοεῦβ 1ἢ 
Ἐπεὶγ παπᾶς θεραη ἴο οσὰ [Πς τῖνεὺ πακϑα, [Βἰπκίησ {ΠαῪ 5Ποι]α μαναὰ ἴο 
ΒΥ ΤῸ 1. Ηοννενεῖ {πΠ6Ὺ νγεπί οἡ Δη4 τϑαοῃεα [Π6 ΟἴΠΕῚ 5146 Ῥείοσε 
ἔμεν ψψεσα ννεΐ ἰο {πῸ νναἰϑσί. Αὐτου πνοῇ ἴΠδῪ γεογοββεα {Π6 βίγεδῃ αηᾶ 
τεοονεσεα {ΠΕῸῚῚ οἱοίμεβ πα ὑγεῖα ΠΟ σοι ὈδῸΚ ἀσαϊη"᾿. [1ὲ 15 5ι- 
Ρυβιπσ ἐπαὶ Μδουηῖοῃα6] 5Ποὰ]α Πᾶνα δἀορίεα (η6 τεδάϊησ διαβαίνειν 
ὙΠ ἃ βἰησ]α Μ5, 5 1 νου] ἀύσιιθ σαΥΘ] 655 Π 655 ΟἹ {Π6 ραχί οἵ [Π6 διιῖῃου 
1ἢξς Ππαᾶ τπιβϑὰ {Π6 βατὴβ ἰξηβε διαβαίνειν ἴο ἀδποίε [Π6 270.97γ655 ἀηα {π6 
εο7» ῥίοίϊογε οἵ ἴῃ 8 ραββασθβ. Α'β τεραγάβ διαβάντες, 115 ο]οβα σοῃπαχίοῃ 
ΜῈ [Πς νγογάς λαβόντες τὰ ἱμάτια Ξυιρσρεβίβ {Π6 ἐγαηβ]αίίοη νυ] ἢ 1 Πανα 
σίνεη ρονε, ἱΠποιρὴ βοπια οὗ {ΠῸ βαϊζοῦβ Ὀγθίεσ ἴο ἀπά ειβίαηα ἱμάτια οὗ 
1Π6 οἹοίῃεβ ἀεροβιϊεα ὃν {π6 παίϊνε νγουηθη, ἴῃ ὙγΏ]ΟΠ οα56 [Π6 Ρδυίοῖρ]α 
11 τϑίεσ ἴο ἴΠ6 ραββασα συγ ᾿Ἰηβίεδα οἵ ἴο {πΠ6 ραββασα ὀαεᾷ. 

8 13. ἐγχεῖν] ὙΠΟΓα 15 Π|11|6 ἀοαθὲ {παΐ νεανίσκοις 15 {π6 ἀαίϊνε αὔἴε7 
ἐγχεῖν, “ ογάετεα ([Πς6 αἰζεπάδηί5) ἴο ἢ]] οὰρϑ ἴοσ {Π6 γοιηρ τηθη᾽, εν 
1πουρσῃ [Π6 δἀάϊοη οὗ {πε Ἰηδηϊίνε εὔχεσθαι τηαῖκε5, αἱ ἢγϑὶ βἰρῃΐϊ, ἃ 
σμδησα οὗ 5 ]εςΐ ᾿ργο 416. 

καὶ τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ] “ἴο σοτηρ]είε τυλαξ τυᾶς τυαγιζζγρ᾽ ἐο σιεσεθδ ἢ. 
88 τ4-.ῥἰὁ επά. 71217 ξαξσαρε αεγο5ς {λεὲ 710 67. 
συσκευάζεσθαι) ὍΤΕ 1,αἰΐη εογυαταγε, ϑαςα εοἰζρο76. 
αὐτοὶ] Χεπορβοη δηα (Ὁ Πεϊτίβορηιβ. [Ιἢ τεραγά ἴο ἐβουλεύοντο ἴῃ 6 

ῬΕΘΊΠΠΕΥ τᾶν θὲ τοπηϊπηεα {Παΐ {ΠεῸ δοίϊνε 15 ἰϑεα οὗ ερφειϑϑ γ᾽ οἱ λέγε, 
τῃ6 τηϊ4416 οὗ δα ζγερ᾽ εοτεγισεὶ τοῖέλ ΟΥ γγονε οἶλέ7-. 

τοὺς ἔμπροσθεν] ΤΠε Ζεγείαγες, νυ Ὡ116 τῶν ὄπισθε τοίευβ ἴο {π6 (α7- 
απελία715, 



436 ἘΧΡΕΜΧΖΙΟΝ ΕὙΤΥ. [ΠΓΡ-. πι. 
8 15. ἐν μέσῳ τούτων] 1.6. Δἰἴζεγ [Π6 Ῥαυ ἢ ΟΠΕΙΠΒορμ5 Παά 

οΥΟββα, ννΠ116 Χ ΘΠΟΡΠΟΠ 5 ἰγΟΟΡ5 ἡγΕῚῈ ἴο [Ο]]ονν ἴῃ {ΠΕῚῚ ΤΘΔΥ. 
8 17. ἀντιπαρήεσαν)] “τιονεα ΡΔγ4116] ὙΠ ἰματὰ οἢ {πῸ Ορροϑβὶΐβ 

Ῥδηῖς οὗ {πε τἱνεσ᾽. 
κατὰ τὴν διάβασιν] “αἱ ἴῃς ἔοτά ᾽. 85.466 ποΐε5. οἱ [Π6 ἴοτοε οὗ κατὰ 1π 

ΠΟΠΠΟΧΙΟΙ ΜΠ 1. 8. 21 ΔΠη4 ΨΥ. 2. 21. 
στεφανωσάμενο5] ϑΟΠΠΕΙάοΥ ἀπά οἰποὺβ σοιήρασε Χεη. ἐδ δε. Ζας. 

ΧΙ]. 8 ἀπα “7ε . τν. 2. 12 1ῃ ρτοοῦ {Παΐ {Π15 νναὰβ ἃ 2 αςεααε)ιογῖα7ε οαβίοπι 
δαορίςξα ΡΥ ογάεγ οἵ Τιγοῦγρτιβ ΠΈΠΟΝ σὺ ΠἰΞ ἰγοορ5 ἐουπηα {Πειήβεῖνεβ 1Π 
ῬΙΈΒαποα οὗ δῇ Ἔπεῖηγ. Βαΐ [Π6 τε σίοιιβ σΕΓΕΠΠΟΠ14] οὗ πνοῇ {Π15 
ἰουτηθα ἃ ρατί νγὰβ τεβογίεα ἴο ὈΥ 811 ὐβεὶς δυτη165---αραχί ἰτῸΠ ΔΗΥ͂ 
5ΡΘΟἷΔ] ΠδΓΙΟΠΑ ΠΤ γ --- ΠΟΥ ΟἸΤΟ βία θ5 οὗ ἀδησου. 

ἀποδὺς] “Πανϊηρ 5ίτιρέ ΠΙπη561Ε δ πα ἰαίκεη ἊΡ μἷϑ. διτὴ5. ραββεᾶ {Π6 
ψΟΤΑ͂ ἔου 41] {ΠῸ τεβὶ οὗ [Π6 ἔγοοὸρβ ἴο 4ο Π|κεννῖβε᾽, 

τοὺς λόχους ὀρθίου] (ΟπΞα]ζ {Π6 ποῖΐε ο ΙΓ. 2. 11- 
8.18. ἐσφαγιάζοντο εἰς τὸν π.] “σαί [Π6 [Πτοαῖβ οὐ {Π6 ν]σῖ!πι5. ΟΥ̓ΘΥ 

1Π6 5ἰγεαμη", 1. 6. “1εἰ τε Ὀ]οοα οἵ {πεῸ νἱ]οίτης ἤονν ἱπίο {πΠῸ δἰσθασαῦ: ἃ 
Ρτεσπδηΐ ΘΧΡταββίο {|6 σφάξαντες εἰς ἀσπίδα 11) 11. 2. 9. 

ἐξικνοῦντο] “[41164 ἀ5 γεῖ ἴο γβδοῇ {πεπιὶ᾽. 
8 το. σφάγια] Μδοιηῖομδεὶ οὔβευνεβ ἰΠπαΐ σφάγια ἀπα ποΐ ἱερὰ 15 

[Π6 ψουά πιϑε4, Ὀδοδιιβα, ἴῃ βδουϊ ποίησ ἴο τἱνεῖ-σοάβ, ΠΟ Ρουίοηβ οὗ ἴῃ 
νἱοί τη ὑνεσα δεῖ ἀραγί ἴου Ὀασγηΐησ. ΕῸΥ [Π6 τιϑιι8] ἀἰἸβεϊποίίοη Ὀαΐννεεῃ 
1ῃε ἴογοε οἵ [πΠ6 νγογάβ, 58ε6 ποΐεβ οἢ 1. 8. 15, 11. 1. 9 8ηα ΥἹ1. 5. 21- 

ἀνηλάλαζον συνωλόλυζον δὲ] ὙΠδ56. ψοτάβ Ξἰσην 5ῃουίβ οὗ 1ον, 
1Π6 ἴοσπιοσ ἀδηοίϊησ [Π6 Ὑναύ-ΟΥΥ οὗ [Π6 771671, νυν Ἀ116 {Π6 Ἰαςευ 15 αἰτηοϑβέ 
ΕΧΟΙβίν εν πἰιϑεα ἴῃ σείεγθησε ἴο τυὐολεη. ΟἿ {Π6 ΟἾΠΕΙ παπᾶ ἴΠδῪ ἀγα 
Ῥοίῃ ἰο Ὀὲὰ αἰβιϊησαϊβηεα οσ ἰῃ6 νεῦῦ παιανίζειν ὙΠΙΟΙ 5Ισηῖῆαβ ἃ 
5Ο]ΘΠ.η τε]σίοιιβ ομαηΐ νεῖ ΠΕῚ οὗ ΡΥαυ οΥ Οὐ {παπκβρινιησ. 

8 20. οἱ σὺν ἐκείνῳ] 'Υε 5Που]α παΐαγα!]ν μανε ὄχρεοίεά ἔππ το- 
ἤσχῖνθ, θαΐ σοπιραγα ἃ 5111] πλοῦ στο] τ  Ὁ]6 ἰπβίαηοα οἵ ἴΠ6 βατηα σοη- 
βία ο ο ἴῃ Ψ11. 4. 1θο. ΟἸΠΕΙ 511}11ΔΓ ἘΧΑΠΊΡΙΕ5 μανα Ῥθθη ποίςεα οα 
Ρ. 23 οἵ [πίτοά. 11. 

ἐπὶ τὸν πόρον] ΤῊΙΒ ἰογα μας αἰτεααᾶν Ῥδθὴ ἀεβουθεα ἰπ 88 5, 6. 
ΤΥΔΠ5. 8 ΠΑΒΕ]Υ Ῥδοκ ἴο {πε ἴογα ἰῃδξ νγὰβ οὐεὺ ασαϊηβί {π6 ουἱ]εξ 
Ἰοιάϊησ ἱπΐο [Π6 τηοιπίαϊηβ οἵ Αὐημθηϊα, τηδ]κηρ ἃ5 ἱπουσῇ Πα τνουἹά 
ΟΥΟΒ5 {π6 ΤΙνοΥ αἱ {Π|5 ροϊπέ δπα οὰΐ οἱ [Π6 Ἔπεπὶν 5 ΠΟΥΙΒΕῈ ὙγΠῸ ὙγΈΓ8 
Τ]Δ ΠΟΘ σ᾽ Δ]Οησ ἴΠ6 Ὑἶνεῦ βἰάε, Νοῖσοε {π6 ἔαΐατε ᾿πῆηϊτῖνε ἀπο- 
κλείσειν, νΥ ΠΟ ἢ 15 Τῆγοννη ἴῃ ἴο σῖνε τϑα!ν ἴο ἴΠ6 παγγαΐῖϊνα, ἀπα ᾿τηΡ]165 
{παΐ {πΠ6 ᾿πηρετίθος ἔθει 15 ρυδοίσα ! ν εααϊναιθηΐ ἴο {ΠῸ ΠΙβίοσϊς ργεβεηΐ. 

8.21. ὡς πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ποτ. ἔκβ.] “τιαάε οὔ το αἱέ αῤῥεαγα)εε 
(ὡς) ἴον {πε ραβ5 ἐπαΐ δα ἀρ {πῈ τηουπηΐαηβ ἔτοσα {πὸ τίνοσ ἐἰαε᾽. ὍΤΒυβ.. 
1Π6 πηδησθαντα οὗ ΧΟΠΟΡΠΟη ννὰ8 βισσαββία] νυ ΠΙοἢ ννὰ5 πο πα θα ἴο ἄγαν 
ΟΥ̓ Βεἰν αἰτεηοη ἘΠῚ] [Π6 ἔγοορϑ τ ΟἸΠΘΙΠΙΒΟΡμα5 Πα εἰβοίεα {ΠΕῚΓ 
Ῥᾷϑβαϑε. 

κατὰ τὴν ὁδὸν] “ΠΕη ἔπεΥ ἰοαπηα {πειηβεῖνεβ αἱ {πῸ ρδίῃ ἴῃ χαεβεϊοη᾽. 
8. 22. Δύκιος... καὶ Αἰσχίνη.) ΤΠ Δρροϊπίπηεπί οὗ {Πξ ἔουπιου ἴο {Π6 

σομητηδηα οὗ [Π6 σαν τνὰβ ποι οθα 1 111. 3. 20, ὙγΠ116 ΑΘΒΟΠΙΠ65 15 
τη] οηΘα Ἰαΐευ οἢ ἴῃ 8. 18 ἃ5 οαρίαϊη οὗ πε Ασγοδάϊδη σομεπησεπξ οὗ 
μεϊ αβί5. 

συνεκβαίνειν ἐπὶ τὸ ἄρος] “ννΏ}16 [Π6 τηαὶη Ὀοάγ οὗ ἢ15 ἰτοορβ οαἰ θᾶ 
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ἴο {Ποιὰ ποΐ ἴο Ιὰσ θη {πὸ δηθπῖν, Ῥαΐ ἴο [Ὁ]]ονν {Ποῖ οαἱξ ἀρο {ΠῸὸ 
115. ὙΠ15 ἰ5 ἴῃ6 πβιια] Θχρ]αηαίίοη οἵ (Π6 ράββασε, αὶ 1 παρϑίϊοῃ 
τα ἢ ἩνΠΘΙΠοΥ ἃ 15 ἴπ6 σούγθοῖ οπθ. ΟἿ {πΠ6 οοπίγατν, 1 ῥγείεσ. ἴο 
ὉπαοΥβία πα [Π6 ᾿πΠηϊ να ἃ5. τοίουυησ, ποῖ ἴο {Π6 ᾿ἰσγθσι ]αῦ βουία οὗ 
Τιγοῖϊι5 ἀπα Αδβομῖηθβ, θα ἴο {πΠ6Ὸ αὐναποθ οὗ {Π6 τηαϊη ΠΟΥ ππάοΥ 
ΟΠ βορηιβ. ὍΤυᾶπβ. {πευθίουο : ἦν} 116 {ΠῸ τηαΐη Ὀοαγ οἵ 5 ἴγοοὺρβ 
οἸατηουτοα ποΐ ἴο θ6 [εἰ Βα μϊηα ᾿ξ το ἰαἸτα {Π6 1 Ῥατί ἴῃ [Π6 54}}7 ΟΥ̓ῸΓ 
{π6 ἢ1115᾿, ὙΠϊ5 νῖονν οἵ [Π6 Ῥαββασα 15 ΠισίΠοΥ σοη ΠΥ ΠΘα Ὀγ {Π6 οοπηίοχί, 
ὙΠΟ ᾿πΡ]165 {παὶ (ΠΟΙ ΓΙ Βορι5. ἀθηϊθα {Πεὶγ τθηπδβί (τοὺς μὲν ἱππέας 
οὐκ ἐδίωκεν) ἀηα αἰγοοίεα {Πθτὴ ἴῃ Ργθίθγεποα ἀρσαϊηβί {Π6 ἰπίαηςγγ, 0 
Βαα Ῥϑϑὴ σιαγαϊηρ {Π6 ἴορ οἵ {πΠ6 Ῥαηὶ (ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους). 

δ. 23. κατὰ τὰς προσηκούσας] “αἱ [Π6 Ῥ]ασο νγπατα {Π6 ὈαηΪτ5 σα 6 
ἄοννῃ ἴο {Π6 τῖνευβ οὐσεο᾿, Α 5:1 ἰγγοσι]αυν ἴῃ [Π6 οὐάεγ οἵ {πῈ 
ννογ5 Πα5 Ὀθθὴ ποίϊοθα 1 σοΠΠΟχίοη ὙΠ ΤΥ. 2. 18. 

8 24. τὴν ταχίστην] 5}. ὁδόν, “ὈΥ 1Π6 5ῃογίεδέ ραίῃ . καὶ γὰρ 
“δα (νγνῈ 1] Πα τη]σ τ) ἔοτ΄...566 ποίβ οἱ ΙΡ. 2. 7. 

8 25. ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι)] “Πανίησ πηάογίαϊκοη. {πΠῸ6 ρατβαῖ᾽. 
Νοίϊοα {Πε6 ἴοσοβ οἵ {πε ρύοβεηΐ ραγίοῖρ]ε ὑπολειπόμενα, “50 ἢ οὗ [Π68 
Ῥαρρασε δῃϊπ1415 5 σνεύς [8}Ππρ' ἰο [Π6 τϑαγ᾽. 

ὃ φό. ἀκμὴν] Αἡ δοσιδαίϊνα 564 Δανε 14 }1ν Ξε ελι7)2 7714.  17)26 : “ὙΥΘΥΘ 
αὐ ἐλαέ τογν ἐποέαγιέ οτοββιησ᾽. ΤῈ 15 ὈΠΗΏΘΟΘΘβαΥΥ ἴο ἴακα ἀκμὴν ἴῃ 1Π6 
56η88 οἵἉ ἔτι, «ὙΠΟ ἢ 15 σοπἀθπηηθα ὈῪ ΡΒ ΠΙΟΠι5 85. ἃ Ἰαΐου δ Π6 5111} 1655 
ΟἸαββϑίσαὶ πβασθ. 

κατ᾽ ἐνωμοτίας] “ἴο ἰοτπ {ΠΟΙ ΠΟ ΡΔΉΪ65 τεβρθοί νου ᾿πίο αἰ] ν: βοὴ 5 
οὗ ἤνε πα ἔνγεπῖν πΊθη, ὈΥηΠσΊησ ΠΡ Ἔα ἢ αἸνίβίοη ᾿πΐο Π1π6 ὈΥ ἃ ἤδηϊς 
τηονεπηθηΐ ἴο {πΠῸ ἰε᾿. ὍΤΠ15 ΟἸΒροβιοη οὐ {Π6 ἰτοορβ 15 Δα Δ Ὀ]Υ 
ΕΧΡΙαἰπεα ὈΥ ΔΥΠϊΐθ. 15. οὔ]θοϊ νγὰβ ἴο ριθδθηΐ ἃ οοπίϊπιοιβ ἰτοηΐ 
(φάλαγξ) ἴο [Π6 επϑίηγν, ἀπά, ὈγῪ 50 ἀοίπσ, ἰο φριοΐθοϊ ἢ15. οὐ ἤδηὶς 
ὙΠΟ τγὰθ ΠΘΟΘΒΒΑΤΪΥ Θχροβϑα ἴο αἰίδοὶς “ἀυίην 1Π6 Ῥτόργοβθβ οἵ {Π6 
ἸΥΟΟΡ5 αἰοῃσ [Πῃ6 τῖνει Ῥαηῖς. Πα τἸηονεπηθηΐ ννὰβ δἤδξοίεα 5 [Ὁ]]οννβ. 
Ἔδοη λόχος νγαβ [ουιηθα ἰπΐο ἃ οοϊπτηη οὗ οι ἐνωμοτίαι οἵ ννΏΙ ἢ {Π6 
ἔγτοηΐ ἐνωμοτία ΔΙοπα τοηλαϊηθα βίαι! μα ἦν Π116 [Π6 τουδὶ ηϊηρσ ἴἤγεα 
Τδοβᾶ ἰο {πὸ Ἰες απαᾶ Β]6α ουἱ (παρ᾽ ἀσπίδας παραγαγόνταΞ), ἀπά, ΕΠ 
{πον Παα δαναποθα βαΠΠΟΙ ΘΠΕΠΥ [αγ, ἰασθα ἀσαϊη ἴο {π6 Ποπί ἀπα τηονεᾶ 
Τογυναγα Ἰηΐο ᾿ἰπη6 (ἐπὶ φάλαγγοΞ)᾽. 

παραγαγόντα!}] ΑΠοΙίΠεΙ ἰηβίαποθ οὗἨ οἵ δαίΠοΥυβ σα Έ] 655 π56. οὗ 
ἴξηβεβ. ὙΠηα ἤδηϊς τηονειηθπί Ὁν ΠΟ ἢ 1 ἀθβου θα νγὰβ οἵ σοιγβα σζεὦσε- 
χιίεγεξ ἴο 1παΐ οὗ αἰνι Ἰησ [Π 6 σΟΠΊΡ 165 ᾿πΐο ἐποπηοίϊθβ, πὲ 1Π6 Ρασί]- 
ΟἾΡΙΘ ϑεα 1 Ρ1165 {παΐ 1 2γεζεαθαί ᾿ἴ. παρ᾽ ἀσπίδας 15 ΟρΡοΞβαά ἴο ἐπὲ 
δόρυ : “ἴοννατάβ {Π6 «ἀΐεϊα- λαγιά...... τονγασα5. {π6 “φεαγ- λαηα᾽, ἀπ ΕΧρ]α- 
ΠαΙΟΏ ὙΠΪΟΠ 15 σίνθη αἱ Ἰδεηρίῃ ἴῃ Αὐὖὐ. 7εΐ. Ρ. 54- (ΟὈΟΠΊΡΔΓΕ, ἴοο, 
ὙΠεορῆτ. ὥλαγας. ὀψιμαθία ὃ 5, ἐπὶ δόρυ... ἐπ᾽ ἀσπίδα... ἐπ᾿’ οὐράν, “ ἐγες 
γρέ.. ἐγὲ5 Ζρ72.. «ἀτιὰ γίρλξ αὐοιέ γαεο). 

πρὸς τῶν Καρδούχων....... πρὸς τοῦ ποταμοῦ] “ ἡοτυαγαῖς {ῃΠ6 (Αγ πο 1- 
15. ...72647, ἴΠ6 τἱνεσ. [Ι͂ἢ {ΠπΠε6586 σαβεβ πρὸς 5. ΠΠΘΥΑ ΠΥ “οη {Π6 5ἰ46 οἵ᾽, 
“ἔγοτη [Π6 “υδτίου οἵ᾽, {πῸ σεηϊέϊνε ἀθηοίίησ {Π6 ροϊπέ τοτὴ νν μοὶ ἐπ 6 
ΤΠΟΙΙΟΠ 15 5 ρΡΡοβθα ἴο σοπηπηθηςσθ, θαξ 15 σομηθχίοη Ὁ] ἰέναι 15 4115- 
ἘΠΠΟΕΪΥ Ἰγγασιι Αγ, Ἔνθ η ἰξ ἴῃ ῬΟΙἢ οαβθ5 να Υθη θυ 1ἰ “Οἡ {Π6 5146 οἵ᾽. 
ΑΠΥΠΟΥ, νγ6 σαπποΐ ΒΌΡΡΙΥ χώραν, νΥΠ]Οἢ 15 [Π6 γα ΠαΥΎ ἘΧρϑα]βηΐ. 

ὃ 27. τοῦ ὄχλου ψιλουμένους] “ἀεπεγίοα ὈΥ (ῃς τηᾶ85 οὗ (ῃ6 δἰπηγ΄, 
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ὄχλος τείευβ ἴο [Π6 τηδῖῃ ῬΟαΥ οἵ [Π6 ἰγοορβ ὑγῃ]οἢ Παα Ῥδθῃ ἄγανγῃ ἘΡ ἰπ 
ῬΒαίδηχ, σγαΐμευ {Πδῃ ἴο {Π6 σατηρ-[Ο]] να 5. 5 Δ  ΠΙ6 βυρσσεβίβ. ὍΤΠΕ 
Δἰτουπαΐνα τα πάθυϊησ, ΨΒΙΟΗ 15 Ῥταίεσγεα Ὀγ ΚΌΠΟΥ δηα Καίσεσ, ρσο- 
σεβαϑαᾶς οἡ {Ππ6 {ῃεουν ἰπαΐ τοὺς ὀπισθοφύλακας τοῦ ὄχλου ζογτηβ ἃ σοι! πε 
ϑαθδίδηξνα, νγ 116 Ψιλουμένους 15 ἴο θΕ ἴακεη ἱπάθρεπάθηι]ν ἴῃ {Π6 βεῆβ8 
οἵ “Ἰβοϊαίβα᾽. Βαΐ [6 οὐάευ οἵ {πῸ ννοσάβ, δηα 5111] τόσα πε σῃγίῃτ οὗ 
1Π6 βεηΐεῃςθ, 406 ἴῃ ΤΥ ἰάδα βίσοῃρ δυριμηθηΐβ ἴῃ ἰανουγ οὗ {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ 
ΧΡ απαίϊοῃ. 

8 ,χϑ., αὐτοῦ μεῖναι] “ἴο τεηηδῖη τολέγέ ἔλεν τοῦγὲ ΟἹ ἴῃ ΤΕΥ 
Ῥαηκ᾽. 

αὐτοὶ] 1.6. ΧΧΕΠΟΡΠΟΙ Δηα ἢ15 Ραγίυ, αἃ5 αιβε σι! 5ῃ 64 ΠτῸπὰ {Π6 ἴατ- 
σείεευβ, 51 ΠΡῸΥΒ Δ Πα ΔΙΌΠΕΥΒ βεηΐ ὈΥ ΟΠΕΙ ΓΙΒΟΡΠΙι5. 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν] "1ΠΕΥ “γεῖα ἴο βηΐευ ἴΠ6 σἱνου ΠΌτα ἴπ6 
οΡροϑιίβ Ῥαῃὶς ἀπά ου ργείεποβ οὗ οσοββίηρ 1{--50Π16 ΟἹ σΠ6 5146 ἃ πα βοτηθ 
ΟἹ ἴπε οΟἴΠοΥ οἵ δ15 ἰγοορβ---ἰῃξ ανθ]]η-τῆθη τ] {ΠΕῚΓ απ οἡ {Π6 
βίταρ, (6 Ῥονυηθῃ ψἹ {ΠῚ ἀστὸν οα {Π6 βίσησ, θαΐ ποῖ ἴο δάνδῃςα 
[αν ἰπίο {πε τνεσ΄. τοῦ ποταμοῦ 15. ἃ Ραγίἰνε σεηϊτῖνε : 1ἰ. “29 α ργεαξ 
ἐχέεγιέ ο7 ἴῃ υἱνεσ᾽, γαῖ ποὺ [πῃ αἰγθοῖγ ἀερεπμάθεηξ οη πρόσω, ΜὨΪΟἢ 15 
1Π6 δἰζδουπαΐῖνε ἐχρ]απαίϊοη. 

8 20. σφενδόνη ἐξικνῆται)] “45 500 85 {Π6 βγδί τη 55:16 ἔτοσὰ ἴΠ68 
ΘΠΕΙΗΥ͂ ΠΕ ΠῚ ΤΕΔΟἢ {Ποῖ Πα ἃ 5}1614 ταί(]6 ᾿τοσὰ {πΠῈ Ὀ]ονν᾽, 1. 6. ἃ5 
ΒΟΟΘΠ 85 {ΠΟΥ 5Π 0814 σομλο Μη ταηρσε οὗ {Π6 Ἐπεῖαν. Ἂἀποίμευ Πξ 1655 
παΐμαγα] ᾿πίθγργθίδίοη 15 ἴο τεσατά ἴῃς ἀϑονς ἃΞ Ἔπτο ἴο θε φίνε ἴο 
16 Οτεεῖκβ Ὁ [πεῖν οὐντι ΘοΠΗ Δ ΠάοΥσ. 

σημήνῃ τὸ πολεμικόν] “5Πο4 5οιιηά ἃ σπατσε᾽. 
ἐπὶ δόρυ] 866 ποΐβ οἡ ὃ φύό. πε ροβιίοη οὗ {Π6 ρασυίορῖθ 15 ποίίοα- 

ΔΌΪΘ, 45 5ῃενιηρ {Παΐ 1 τοίευβ ἴο {Π6 δηίγα Ροάγ οὗ {πε ἰγτοορβ5 δπὰ ποῖ 
ΤΉΘΓΕΙΥ ἴο {πΠ6 Ρουζίοη οἵ ἵπεῖη ἀββου θα ἃ5 τοὺς οὐραγούς. “ὙΠΕΥ 5Ππου]α 
αἰ οἵ ἐάεηε ἴσα αθοαΐ ἴο {πε τὶσΐ, {Π6 Ἰαβὲ τη ἴῃ Ἔνεσν ἢ]6 πον Ἰεδαϊηρ 
1ῃ6 ννγαυ᾿. Πα βεῃίδθηοθ [Οὐ ΠῚ5 Δ Ἔχϑιηρὶα οὗ {πΠῸ σοπβίσποϊοπ Κπονη 
45 2αγίϊέζοε αὐῥοκίξίογι, 111 πτ γαῖ] η5. οὐἩἨ νυ] ἢ νν1}1 ΡῈ οππα ἴῃ {Π6 ποΐεβ 
ἴΟἽ. 8. 9; ἀπ 11. 1. 15. 

ἔσοιτο] Νοίϊοςβ {π6 σῆδηρσα οὗ σοπϑβίσγποίίοη : “(Δ ἀἸησ {Ππ41}) ΠῈ νγουἹά 
Ῥε {Πε Ῥεβί τηδῃ ἡ Ποανεὺ 5Ποι]α θὲ ἢτϑί δοσοββ {Π6 τἱνεσ᾽. 

8 2.0. τῶν μένειν τεταγμένων] ὙΠΕΒΕ ἀἴα {πε ὀπισθοφύλακες τηδη- 
ἰϊοηθα ἴῃ 88 26, 27. 

831. καὶ γὰρ] 866 ποίβ οὔ 8 24. ὡς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν, “45 ΟΠ6 
νου] ἐχρθοῖ ψ ἢ τποπηΐαϊηθεγβ᾽. Οἵ. ΤΠυς. 11. 65, ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει 
καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, “ τ5 νγα5 παΐιγα] 1 ἃ σγεαΐῖ δῃ4 ᾿πηρε 18] οἱἵγ .. ϑοπιο- 
{ἰτη65, Οἢ 1Π6 οἴπεὺ Παπά, (Π6 βατηθ ἸΠἸΟτ 15. π5θα ὙΠ ἃ Ζζηι {271 ΟΥ̓ 
φηα νέᾳ, [ογο 6, ἴῸΓ Μοὶ σοΙραζα {πε ΤΌΠΟΙ ηρ: Ῥάββασε : φρονεῖ γάρ, 
ὡς γυνή, μέγα εον- α τυοληῖα72 5}.6. Πὰς στδηὰ Ἰ4θαϑ᾽ (ΞΟ Ρἢ. Οεαώ. 7 »ν7. το 8), 
δηα {Π6 πι8ὲ οὗ φζ ἴῃ 1, αἴ]η, 2η22εΐας, τέ 171 ζογεῖγε Αοηιαηῖο, ΠἸΠ]}εγας ((Ἰο. 
«6 αγρϊοϊέία ΤΥ. 12). 

8 32. τἀναντία στρέψαντες] “ Πανὶησ ταγπεά ἴῃ [Π6 ΤρΡροβιίε αἴτθο- 
{ἰοη Ὁ, ΜΠ ΠΟ ΚΌΠΟΥ σοπμηραῖεβ τἀναντία ἀποστρέψας ( {ε{{. 111. 
4. 12) ἀπ τοὔμπαλιν ὑποστρέφειν (ν1. 6. 58). 

8. 324. οἱ δὲ ὑπαντήσαντε5] ὙὍὙΠῸ Ταίογεησθ 15 ἴο {Π6 ρασίυ οἵ ἔγοορβ 
ψΠοῸ Παά δε βεπΐ Ὀγ ΠΕ ΠΊβορτι5. 866 ὃ 27. “1Πε ἴτοορβ ΠΟύγΈΥ ΕΓ 
ψΠῸ Πα οομῃξ ἴο τηβεΐ {Πδπὴ, Ρ]απηϊησ {ΠΘΠΊΒΕΪν 5 οὴ {ΠΕῚΓ σοῦταρσα, δηᾶ 
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δηΐουϊησ [Π6 βίγθαπι Γαυ ΠΟΥ πα (Π6 Οσοσαβίοῃ γοααἰγθα, σεογοββοα 1 ἴῃ 
1ῃ6 Τραγ Οἱ Χ ΘΠΟΡ ΟῚ 5 τηθ᾿, 

ΘΗ. Ὑν: 

88.Ῥ 1,2. 7174 Ογέσξς εἸείογ “1 γηγιδητῖα αι] αγ7ήο4 αὐ ἐδ οἱϊζαρε οὗ 
ΖΊσγαγοςογία (ῤγοδαδίν ἐΐὲ τηοαῖεγη: ϑαδτι) εογιίαϊ,είγιο ὦ ῥαίαεσέ οὗ ἐλὲ 
σαΐγα Ογοτέας. 

συνταξάμενοι] “ πανίηρσ [οΥπιοα {Πϑυήβαῖνεβ ἴῃ οἱοβα ογάοτ᾽, 
πεδίον ἅπαν] “τιατοποα ἰῃγοιρῃ ΑΥΊΘηΪα ΟνοΥ 8η ὉΠΌτοϊςοη ΤΡ] αΐπ 

δα Π1Π15 οὐ σεπίϊα ἀβϑοθηῖ. ΤΕ 15 ΒΟΔΥΟΘΙΥ βδ.ἸβαοίοΥΥ ἴο Ἔχρ]αὶη πεδίον 
Δ Πηα γηλόφους νυνὶ ΝΥ μἰία απα Μδοιηῖοῆαθ] ἀ5 δοοιιϑαίνεβ 271 αρῥοσίζίογ 
τυΐίά ὁδὸν ἀῃηάογβίοοα. ὙΠΕΘΥ τα Ὑδίμου δοσιβαίϊνεβ. οὐ ϑεζιῤῥαΐο72 ΟΥ̓ 
(ποτα σεηθγα]]γ) οἵ ἐχζοηοίοζι. ΟἿ, πηδῶντα πεδία, “ουπαϊηρ ον {Π6 
ΡΙαΐηβ ̓  (Ξϑορῃ. “2. 30). 

λείους] 1.6. ποῖ Ῥγβοϊρίἴοιι5 ΟΥ̓ ἘΠΟ ΠῚ ΡΟΥΘ νυ] ἢ σοοΐτβ, ΤῊ Ϊ5 ἀθβουρ- 
ἐἴοη δη ἴσο δοοογαβ νυ ἢ {Π6 ΟΠαγαοίοσιβίϊοβ οἵ [6 τηοά θη «δαάγΖ, νγ 116 
{π᾿ δχίγειηβ οοἱα, νῃ]ο ἢ ἵγοπῃ {[Π15 Ροὶϊπί ργονθα [Π6 νγοῦβέ ΘΠ ΙΩΥ οἵ {Π6 
Οτβεῖςβ, 15 Θαϑῖυ δοοοιπηΐεα [ΟΥ̓ ἤθη ννῈ σοπϑι θυ {Π6 στεαῖ εἰθναίίοη οὗ 
{Ππε56 Αὐπιθηΐϊδῃ ὉρΙαπαβ : ̓η46664, ἴῃ ἴη6 πεΙσῃ ουγΠοοα οὗ 2: 7,27Ό07)1, 
Ποῖα ἃ Πεῖσῃξ 15 το μεθ οἵ ὄοοο [δεΐ, 1 15. "ὈΥ͂ Π0 Τηθᾶη8 ἘΠΟΟΙΏΙΠΟΏ, 
οἡ {Π6 πιεϊτϊηρ οὗ {ΠῸ 5πονν, ἴο πη ΠΌΙΠΘΓΟΙ 5. ΟΟΥ̓ΡΒ65 Οὗ πΠ6η δ πα ΒΟΩΪ65 
οὗ Βοῦϑεβ {παΐ μανε ρευβῃοα ἴῃ {π6 ργθνίοιιβ ννϊηΐεσ᾽ ((γζοηβ “1 γηχεγιΐα, 

. 162). 
᾿ τς νγογάς γηλόφους, ἄπλετος (11), ἀτασθαλίας (14), νγε Βαανα ἀραΐῃ 
ἃ τϑοῦσγεποα ἴο {πε ἰαησαασα οἵ Η ΟΠΊΘΥ. 

8.2. εἰς δὲ ἣν] ΒΥ αἰϊγασίίοη ἴογ ἡ δὲ κώμη εἰς ἣν ἀφίκοντο κ.τ.λἋ. 
ΤῊΪ5 νγαβ, ἴῃ 411 ρσο θα} 1γ, {Π6 ἴοννῃ ΠΟΥ ἰσποννῃ 5. αάγέ, [ποι ρἢ ἰῃς 
αἰδίαποβ ἴγοση {Π15 ροϊηΐ ἴο ἴπΠ6 βοιτοαβ οὗ ἴῃ8 δ δίς στὲ 15 βουηθννπδξ 
δυθαῖευ {Παῃ να 5ῃου]α σαίμου Πότ [Πη6 δσοοιηΐ οὗ {Π6]Ὑ τηδυ ἢ 65 ἴῃ 8 3. 

τῷ σατράπῃ) ΟἸοηίαβ, ὙΠΟ ννὰβ5 βαίσαρ οὗ [Π6 δβηΐζγα ργόνίησθ, νυ ῃ 118 
ΤΙ θαΖὰβ νναϑ 5 ἀθρας ἴῃ ννεβίαση Αὐπηθηϊα. ΤῊΪβ5 15 Ὀδίίου [Πδὴ ἴο 
ΠΟΠβί θυ, δ5 Κσίῖσευ ἀοαϑβ, {Πα {ΠῸῪ ννεῦα οί οὗ {πεπὶ σαΐγαΐ», Οτοπίαβ 
οὗ εβαβίετπ δηα “ΤΠ θαΖιιβ οἱ νγεβίεση Αὐτηθηῖα. Αἱ {Π6 Ῥυδβθηΐ {{π|6, 
ἘἜγεγοολς αὐα 7)έαγόεξῖγ αὐταὶ ἴῃ 6 σαηίγαβ ΠῸΠπι νυ ]οἢ {Π6 σονθγητηθηΐ ἰ5 
ΔατηϊηἸδίεσεα. ῬῸΥ {Π86 ἀαίΐϊνα σατράπῃ, οἴ. ΤΠπο. (τν. 6) ἐσπάνιζον 
τροφῆς τοῖς πολλοῖς ἀπᾶᾷ Τ,Υγ5. (ΧΙΧ. 22), χρημάτων προσέδει πρὸς τὸν 
μισθὸν τοῖς πελτασταῖς. ΜΝ ΠΘΠ ᾿πητηδαϊαίο]ν αἰαοῃθα ἴο ἃ βιιρβίαηξινα 
1 ἀδποίεβ γ0γ' τυλοηὲ ἴῃ 6 {πϊπηρ' ἴῃ αιιθϑίϊοη 15 δα οὐ ννδηίβα, ννῃ1]6 {Π6 
σοηϊῖνο νγου]α ἸΠΊΡῚῪ {Ππαΐ 1 νγὰβ 15 27γοῤεγίγν. “ΠΘ ἴοννεῦβ τη θη] οηεᾶ 
ἴῃ ἴΠ6 ἰεχί ἀγα ρυόραΌ]Υ ποίῃϊηρσ τόσα ἴπαπ {Π6 ΟΠαΠθοΥ5. οἡ {Π6 τοοῦ 
ὙΒΙΟῊ δ ἴΠ6 ῥγεβθηΐ δύ [Οὐ ἃ ΠΟΙΙΟ6 4016 [βαΐαγα ἴῃ {Π6 δυο εοίασα 
οὔ [8 Ἐδβί. 

88 2--.βὉνΡ. Ογοες αι ἐαϑδέογη ἐγιδμΐαγν οΥ 116 7Ζ1ρογ» ἀγα γεαελ αὶ ὀγαηεζ 
97 ἐάὰε Ξιεῤλγαίεδ. 771. τυερίδγ7, ΑἸ γηιογία ἐλεν ἀατε αὲ ἐρμέογσζετυ τοῖίζ 
ΖΊγεδαςες τυΐΐζ τυλοῦ ἐλεν Ῥιαῖε α ἐγεέαέξν. 

τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ] Μδοπηὶοῆδε] ἡοίϊσα5 {παΐ νγα τηϊιϑέ πη ογϑἐδηά 
Υ͂ {Π15 οῃβ οὗ [Π6 πιοβί βαϑβίευ!υ οὗ 115 {γι θαζατ!65---ἰη. 411 Ῥγο Δ ὈΠἰ γ 
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1Π6 οπα πον πον 45 ἰῃ6 2 ,ΊΖ715 σ1ε--ϑηοθ {ΠεῈ τηαΐη ὈΥΔΠΟἢ Υ1565 ἴασ ἴο 
1Π6 ννεβί οἵ {Πεὶ0 τουΐθ ἀρονα 2)21αγόε 17. 

Τηλεβόαν] ΑἸἰπδινουίῃ Ἰἀθητῆθ5. [Π15 ἢ {πε Λαγα-5η, ἃ {Πα ΐατΎ 
οὗ [Π8 εαβίθσῃ ΕἸΡγαΐθβ, Γαγαγά ἢ της 4 7115. ἘῸΥ {Π6 διριμηθηΐβ 
ΟΠ ὈοΟΐἢ 51465 1 πχιβί σείου {Π6 βίπαθηΐ ἴο {πε (Ομ πθηΐδυΥ οἵ Αἰπηθνγουίῃ 
Ὁ: ΤΣ: 

8 4. ὕπαρχος] “δα οπαη -σονεσποῦ. (ΟἿ. νΠ]. 8. 25. ΔΙ [Πα 
ῬὮταβα βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν ΝΥ ΗϊΐεΕ σοιηραγαβ 1ἱν. ΧΧΧΙ.- 37» 
γΈρΈ77:. 171 ἐηέτε7,1. στεδτεεῖέ, “ Π[64 [Π6 κῃ σ᾽ ἸΡΟΠ ΠΙ5 Ποιβε᾽. 

8 5. εἰς ἐπήκοον] “Πανὶησ δαναπορα νη Πποαγίησ.. ΤῊ Ρῆτγαβα 
ΟΟΟΙ 5 ἀσα]η ἸΏ 11. 5. 238. Ηδξτγα, δ5 δβἰβεύνῆεσε, {ΠπΠ6 γεδάϊησβ Πποίιαία 
Ῥείννεοθη τί θέλει, νυ ῃ 15 αἀορίεα Ὀγ Κιϊπου αἰζευ {πΠ6 ἴννο θεϑίὲ Μ588, 
ἀπ τί θέλοι νυ] Οἢ. 15. ργθίεισεα ὈΥ ΨΟΠΌυθομς ἀπα 1ΠῈ τη] υΥ οὗ τη 6 
δαϊίοτβ. Οὔβεῖνϑ, ἴοο, {πῸ αἰβεηοίίοη ἴῃ ἴοτοθ Ὀείννεδη τί θέλει “τ παῖ 
ἢ »ιηεαηιέ᾽ Ἀπ 5 ΔΏΒΥΝΕΙ ὅτε βούλοιτο, “1τῃαϊ ἢδ τυαρμέεαί ἰο μανε 8ῃ 
ἱπίογνιενν᾽. 

8 6. ἐφ᾽ ᾧ] ΤῬὸγ [Π6 οσοπδίσποίίοη 566 ποίβ οἡ 1ϊ. 19: “οπ {π6 
πἀπηαεγβίαπαϊησ Παΐ Δὲ τνου]Ἱαά ποί ᾿π]στα ἴΠ6 ὐθαῖτβ ποὺ ζάεν Ὀυγη Π5 
αννε] ]ηρβ, νυ 116 ΤΠ 6Ὺ σγαγα ἴο ἴα] 580 ἢ ῬΥΟν βιοἢ5 α5. ποὺ τότ {1π|6 ἴο 
{1π|6 τεαιϊγεα᾽, [Ι͂}ἢη {πΠ6 ἄῦονε ἃπα 51}}1}18 7 Ραββασαθ ὈεσΙΠΠοΥ5. Μ01}] 
ποίϊςα ἴῃ αὐτὸς ΠΕ ΤΘουσγθποα ἴο {πὸ ποιηϊηδίϊνε νυ ΠΘπθ νου ἴΠ6 ᾿ΠΠΠ|να 
τείευβ ἴο {Π6 ἰθαάϊηρ βαρ]θοῖ οὗ [Π6 βεηΐεποθ, πα αἶβδοὸ {πε τ88 οἵ τε 
ἴο σουρ]Ὲ ἴο {ΠΕ βεοοηαᾶ μήτε {Π6 ρΡοβιίϊνα οἰαιιβα ννΏ]Ο ἢ [Ο]]ονν5. 

δὲ 7--τ4. 71}ε17 2γοργεσς τυαίελεα ὧν 7 Ίγιόασσ. “1γ,γῖοε αὐ α οὐδίασε 
ἀγα ῥαίαεθ. «δγιοτὼ δίογηιδ. Ζγεσαμέϊογο ἔαεηε αἀφαϊηδέ α 527,2 7.156 ο7ὲ ἐδε 
2ατγέ οΥ ἐδέ 671627)2},. 

διὰ πεδίου] Ασοοτάϊηρ ἴο ΑἸΠδνγουίῃ [ἢ15 [4 0]6-Ἰαπα οἵ Αὐτηεηΐα 15 δὲ 
Δ} οἰθναίϊοη οὗ 4200 [βδεΐ ἄρθονε (ῃς ἰενεὶ οἵ {πΠῸὸ 5εα. Ηρφηςα [πε ὄχοαββῖνα 
(014 Ἔχρεσϊθηςθα 1η {Π15 τοσίομ ὈΥ Γλισα]]ι5, ΔΙαχαπάευ ϑανεσιβ ἀπα {Π6 
{γὰν 6 ]]οῖβ οἵ οὐὐ ον ἄαγ. Τα ραΐδος οἵ ΤΙ ΌαΖιιβ πλαδὲ πανα ὈΘΘῃ 
βι[παϊϑα 1η [Πε ρῥ]αΐη οἵ “Ζμςλ, πουίννασ 5 οὕ {πὸ Αἴαγα- σε. Αἰηβννγουίῃ 
βαρσαβίβ [Παΐ [Π6 5116 τη ΡΟΒΒΙΡΙΥ θὲ γεργεβεπίβα ὈΥ {πΠ86 τηοάδτῃ ΖΦ εγαξ 
ΟΥ̓ ἴς. 

παρηκολούθει] “ἀοσσοά {Πεὶγ ἰοοἰβίερθ᾽, ἃ ννοσά 5ρθοῖαν τι584 οὗ 
ἰδάϊοιιβ οὐ σῃτοηϊο ἄϊβθαβαβ. ΟἿ. Ἰθεηι. κατὰ Κον. ἃ ττύο. 

8 8. ἕωθεν] 11. “5ιατίίησ Ποτὴ ἀαν-Ὀγθαὶς᾽, 1. 6. τη] ΘἸαΐο]ν αἰζευ 1{.- 
Οοιηραῖα ἀπὸ μέσης νυκτός, ἀῃἃ ἴῃ 1,11 ὧδ ζεγέϊα οὐσία ἀπ 5] γΆ1]ΑΥ 
ῬὨγαβαβ. 

διασκηνῆσαι] Τηϊταηπδιίϊνε : “βῃου]α θὲ σηυαγίεσθα ὧν ῤαγέϊες (διὰ) 
ἴῃ τῆς ἀϊῆεγθηί αἰβιγιοῖβ᾽, ΔΝ ΠΪτῈ. σ8115 αἰζθητοη ἴὸ {π6 ννε]]-Κποννῃ 
αἀἰξγεποα θεΐννεεη σκηνόω ἴο “ ΡΙΙΟἢ ἃ ἴδηΐϊ᾽᾿, ἀπά σκηνάω ΟΥ σκηνέω ἴο 
“αΜΜῈ]1 ἴῃ τεηῖ5᾽. Ἦΐδ 566 15 Πουνενϑῦ ἴο τη155 {Π6 ἴοτοα οἵ {Π6 Ῥσβροβιτομ 
διὰ γνΠΘη ΠΕ ἱγχαπβίαΐθϑ ἴἴ Τῆσχουσποιΐ {Π6 ν] Παρ 5 γαῖ ποὺ {Πα “1 Ραγίϊθ5 
ΟΥ ἀϊνιβιοηϑβ᾽. 

ἀσφαλὲς] Ῥεοαῖιθα. {πο Υ βὰν ΠῸ ΕΘΠΟ ἀπα ἱπουρσῃςϊ {ΠῈῪ νγαύα βαίε 
{τότ αἰίδοϊς ὈΥ τεάβοη οἵ {Π6 5πονν. 

8 9. (πάντα) τὰ ἐπιτήδεια] ῬΟΡΡΟ [15 ἴοΥ τείαϊπίησ [Π8 νγοτὰά πάντα 
ὙΠΟ Π ἈΡΡΘαΥβ ἴῃ 811 {πΠ6Ὸὸ μΜ55 ψγνἢ ἴΠ6 Ἐχοθρίϊοη οὗ ἴοασ. ΕῸΓΐ ἱερεῖα ἴπ 
ἴῃς βεπβα οἵ “οδίεε", οἱ Οὐγοῤ. 1. 4. ττ, ἴπ σοηπδχίοῃ Ι ἢ ΒΟ ἢ 
Ἡυἰομβίηβοη οΟὔβεινοβ {παὶ (ῃ6 ἴουπὶ ἱερεῖον σα Π16 ἴο 5] σ ΙΓ ΔΠΥ͂ ΔΗΪΠ18] 
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τι5εα ἴου ἰοοᾶ Ποπι {ΠῸ ἔαοϊ {παὶ ἴπΠ6 Οτὐθοῖῖβ πονοῦ ΚΙΠΘ οπα συ! ποὰΐ 
οἴευϊηρ ἃ Ρογίοῃ οὗ 11 ἴῃ βασυῦιῆσθ. 

τῶν δὲ ἀποσκεδαννυμένων]! ΕῸΓ [π6 Ῥοπί(ίοη οἵ τινές, νη ϊο ἢ 1π- 
τογΐεγεβ 5Π μον νὰ 1πῈ οοπϑίγποιίοη, οἵ. 11. 18, ἐπ' ἀντίπορον λόφον 
τῷ μαστῷ. Τπ {με ργϑβεπί οαβα ἴπῸ6ὶ ψογᾶβ τῶν ἀποσκ. τινὲς [ΟΥΤῚ 
ἃ σοιη θα ἰάφα, “ εὐγζαϊ7ι: σίγασσίεγις ἴτουτη ἴΠ6 σατηρ΄. κατίδοιεν, “ΤΠ 6 Ὺ 
Παά σαιρῃϊ σης οἵ", ἃ ββεῆβθ ῃΙΟἢ 1 Πᾶνα ΔἸ γα Υ ποι οθα α5 Ῥβοα]αΥ 
ἴο {Πὶ5 οοπηροιπά, ((, τν. 3. 11.) 

8 το. διασκηνοῦν] Ὑταπδιτῖνα : “ἴο “ατίου [Π6 ἔσο ρ5 ὈΥ Ῥαγίϊεβ᾽. 
ἐντεῦθεν] “Δοσογάϊησ]ν {ΠΕῪ ο]οΞοα ἀρ {Π6ῚΓ “ααγίθυβ, [ῸΥ ἴΠΘΥΘ γα γα 

ΒΥΤΩΡίΟΠ.5, τηούθονθῦ, ἰΠαὲ {Π6 5].Υ νγὰβ οἰβαγίησ. ὍὕΠ6 νεῖ συνῆλθον 
ἸηΠ]σαΐο5. ἃ ΠΘΟΘΘΘΑΙΎ ΡῬΥθοδαςτΟη, πον {παΐ {Π6 ΠΗΡΤονθιηθηΐ ἴῃ [Π8 
γγϑαῖμευ Παα ἱπουθαβεα (ῃ6 ρυο ρα ΠΥ οὗ δῃ αἰίαοϊς. ὍΠῈ πια]ουῖν οὗ 
[ἢ Μ88 σῖνε (Π6 γτϑδαϊηρ διαιθριάξειν, ἡΥΠΊΟῊ 15 ΡΥθίθυγθα ὈΥ Ν ΟΠ ΡΥθομί, 
ἃ Πα [ῸΥ ννῃ]Οἢ ννα Πᾶνε ἃ ΠΘδΥ δαπίναϊθηΐ ἴῃ ΕΠΡΊ5η ΠΘη ᾿γ6 5ρθαὶς οὗ 
α ὁγεαΐ ἴῃ [Π6 5κυ, ἃ χΖ7γξ ἴῃ Π6 οἱοπάϑ, εἴα. 

8 11. ἐπιπίπτει] “ἴΠεγθ σαπιθ οἡ {ΠῸ6Π ἃ [4]] οὗ ϑ5ῆονν 50 ἤθανυ {Παΐ 
1ἴὲ Ῥυχεα [ΠῸ πιθη ἀπά [Π6 δυπηουῦ ψΠοτα ΠΕῪ ἰαγ΄. ΜΙ {ταῃβίαῖοβ 
ἐπιπίπτει “ἴπεοτα ἰ5 ἃ ,εγέλεν [4}1] οἵ 5ῃον᾽, θαΐ οἴ. ἐπιπεπτωκυῖα ὈοΙ]ονΥ 
ἴογ ἴῃ6 τε πάθγϊησ νυ] ἢ 1 Πμανε ῥτείετσθά. 

ἀλεεινὸν)] 8110. χρῆμα ΟΥ̓ 5οηηδ δαπίναϊθηί. ὍΤῊ]5 ΠΘυΙΟΥ 15 τι564 ΓῸΥ 
{π8 τηαβοῦ]η6 ΟΥ̓ ΘΥἸ Π]η6 ἡ Εη 1 ἀδπηοίεβ ἴῃ ἃ σθπεσαὶ νγΑΥ [Π6 ἐπ ε72ε6 
οὗ ἃ σεγίαϊη εἰαςς οὗ ου]θοῖβ. “πε 5πονν, Πθγα ᾿ξ Πδα [4]]|6 ἢ οἡ ΠΪΠῚ, 
ΒΕΓνΘΑ ἴο ἡγαΎπὴ ἃ τη8η ΜΠΘΗ ἴξ ἀἸα ποῖ 5110 ἀυναῦ ἴτοπὶ Π15 51465᾽, κατα- 
κειμένων “45 ἴΠ6Υ ἰαγ᾽ 15 θΕγοηα 81] απ θϑίϊοη πὶ ΟΥ̓Δ ΠΑΥΥ ᾿πβίαησα οὗ [Π6 
σοηϊνα Ρβοϊαΐθ, ΠΟΥ ο8ῃ 1 1Π ΔΗΥ ΨΨΑΥ͂ ππαουβίαηα {Π6 γβαβοηβ νΏ]Οἢ 
Βανε ἱπάποθα ΚιππεοΥ ἴο ἰγεαΐ 1 ἂἃ5 ἀθρεπάθηΐ οὐ ὅτῳ. Ἰπαᾶθεβά, [Π6 
Ῥοβίξ[οη οἵ {πε ῥραγίοῖρὶθ ἴῃ {Π6 βεηΐεποθ νγοι]α ἴπ ᾿[561{ θ6 ἀβοϊβῖνε οα 
τῃ6 Ροϊὴξ: δαὰ ἴο ψνῃῖςῃ, Κα ΠπποΥ 5 Ἔχρ απαίίΐοη. νγου]α πϑοοθβϑιίαίε (Π6 
πη τοάαοίίοη οὗ [Π6 αὐίῖοϊθ. ὙΠεΥΘ 15 ποσὰ αΠΠΠοα]ν τη ἀδἰθυτηϊπὶησ {Π6 
Ὅγτοθ οὗ ἴΠ6 νεῖ παραῤῥυείη, νν ]ο ἢ σα Πα Ϊγ πηθδη “ πηο]βἀ᾿ (1. 6. ἢ 
1π6 Πϑαΐῖ οἵ {πε Ῥοαγ) δ5 {Π6 τηδ]ου!υ οἵ {πΠ6 βαϊζουβ νου] βθοὴ ἴο 
᾿πηασίηθ. “2 δ ἀτυαᾶν, οἤῤέ ο77 οτχ εἰ {Π|ῈῚ 5:46 ̓  15 ἃ ΤῇοΥΘ 5. 1180]6 γθ πα ου- 
ἴηρσ, 45 ἴῃ6 5ηονγ γγοῦ ] ἢ ΒΌΡΡΙΥ νγαυτη ἢ τ ΔΙ] ὈΥ δοίη δἃ5 ἃ ἀβίβμοβ 
ασαϊηβί {Π6 ν]ηα. 

8 12. ἐτόλμησε] “ Ια [πε 5Ξἰγεησίῃ οὗ τηϊπα ἴο σεΐ τ ρ δηᾶ οαΐ ἢτε- 
νγοοά, {ΠῚΠΥ οἰαα δ5 πΠ6 νναβϑ᾽. γυμνός, 1. 6. πους 1Π6 ἱμάτιον, ἴΠ6 
τηδη1]6 νου ἀρονα {ΠῸ χιτών. 

ἀφελόμενος] ὅϑ.Ὁ. ἀξίνην νυ] 1 Κα αἰῖσου, οὐ ξύλα νυ ΚΠ που : τοσᾶβ 
τοδαϊῖν ΞΡ ΡΠ οα ἤοιῃ {ΠῸ ἰάβα σοηνουεα ἴῃ σχίζειν, “ἴοοῖς {Π6 ᾿τηΡ]Θπθηΐ5 
του πὶ μαπα᾽. ἘΕῸΓ {π6 ἔοτοθ δπα οοπϑίγποίίοη οὗ ἄν, νυ ῃῖο ἢ πα θθθη 
τεβίογσβα Ὀγ πποῦ οα {Π6 δας που οὗ [Π6 ἴνγο Ὀθϑί μ58, 5εὲ6ὲ ποΐβ. οῇἢ 
οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο ἴῃ 1. 9. 19. 

ἐκ δὲ τούτου] “τπεγεαροη᾽, “45 ἃ σοῃβθηιθηςθ οὗ (Π15᾽. 
8 13. ἀμυγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν] “οἷ] οὗ «ἰπιοη5 εχίγαοίθα [τῸΠῚ 

1Ππ6 ὈΟϊζίογ Κη’, ὙΠ πικρῶν ΞΘ ρΡΙΥ ἀμυγδαλῶν ουξ οὗ ἀμυγδάλινον. 
ΠΕ ταυτὶ παῖοη 5Ποι]4 ΡῈ ποίοοα ἃ5 σοπῆηρδα ἴῃ Ραγίϊοι αν ἴο πηρπθηΐβ 
ἃ Πα 6ββ6ηο65, {1 [Π6 σοΥγεβροπαϊησ ἰοΥΠη5 ἴῃ Τ αι], 6. σ΄. α) 2) ΟἽ 7117) 
([λιογ.} ἀπα εγοοϊγεεηε (ΡΥΟΡ.). ΕῸΥ [Π6 τιβ8 οὗ βθβᾶτηβ ἴῃ πησιθηΐβ Καὶ ἀπ πΠοΥ 
σοΙρατα5 Ρ]η. δίαζ. Πἤϊεί. ΧΥΤΠΙ. το, πα Οπἰηξ. (γί. ΝΠ]. 4. 23- 
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ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων] “᾿οπιροιιπαπσα οὗ {Πε56 βαπια ἱπρσυθάϊεπίϑ᾽. 
8 14. εἰς στέγας] “ὉΠΩΘΥ σονοτ᾽, 
ἀτασθαλίας] “νγαπίοῃ ᾿πΠ5ο]ε ποθ᾽. Τῆδ ψοτά 15 ΗἩ οπτοσῖς, {πὸ ἄπλετος 

ἴῃ 811. [1 σαηποῖ ρεϊβαδάδε τηγβοὶ ἴῃ {Πἰ5 Ἰηβίαπος ἴο (ΟἸ]ονν Καὶ ἀἤπΠΕΥ, 
ψγ 0 Πα5 δατηϊεα ὑπὸ τῆς αἰθρίας ἱπίο Ηἷ5 ἰοχέ ἴῃ ΡΙαςε οὗ ὑπ᾽ ἀτασθαλίας, 
που [Π6 Ἰαιίου 15 ἰουηα ἴῃ 411] [Π6 Μ55 (εἰἴπευ τ οὐ σιποῦξ τη 68 
δαἀάϊοπ οὗ {Π6 αγίϊο!θ). ὙΠῸ τηδ)]ουϊγ οὗ {πΠ6 εαϊΐοῦβ, ἱποϊπάϊησ ΝῸ]]- 
Ὀτεοῆΐ, Βουπϑιηδπη ἀπα] ΜΙΔοΟΠΊΙΟΠ46], ἀγα ΠΠςοννῖθα ἀσαϊηϑὲ {Π6 δ] Ἐγδ! θη, 
{πῸ νι άθποβ ἴῸυ ΠΟ ἢ τοϑίβ αἰτοσείπου οἡ ἴΠ6 δας που οὗ ϑ14α5 γΠῸ 
σῖνεβ [ἢ6 ραββᾶσθ νγε τε σοῃβιϑυϊησ ἴῃ {Ππ6 ΓΟ] οννησ᾽ ἔογπι (Ρ. 6.48) : οἱ 
δὲ τὰς οἰκίας ἐμπρήσαντες δίκην ἔδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθρίας κακῶς σκηνοῦντες. 

ὃ τ5--οηα. 7212 Ογεεῖς σεοιαῖ οπέ α ῥαγέν ἐο γεκογιγεοΐέγε, αγ1εῖ, ἀεί 72᾽ 
φέῤοτι {71εἰ σεέες γεκείσνεα 7γογι ἃ εαῤέέσε, ἐλεν αἰέαεξ αγτ φ{εγα16 7, {δε εαλ 
οΓ ΖΤΊἸγίδαξιες. Ἶ 

Τεμενίτην͵] ἘΕΎοτα Τοπηθπι ἴῃ 5 οῖν, ἃ ἀἰξίσιοι οὗ ϑγασιιβα, ἐΠουσἢ 
ΚὈπεΥ ἂδπα {πῸὸ Ῥεβὲ δας που 65. ἀτα ΞΙΓΟΠΘΙΥ ἴῃ ἔανουσ οὗ τεαάϊησ 
ΠΤημενίτην, ἵτι νν ΠΙΟ σαβα {Π6 τείδγεησα νν1}}] θῈ ἴο ἃ ἴον οἡ {Πε οσοαβί οὗ 
ΑΥὙΡΟΙΙ5. 

ἀληθεῦσαι] “ἴο Πανε τεροτίεα ἰγα]γ᾽. Βερσίππουβ. Ψ01}] ποίϊοα σατα- 
{1ΠῪ [Π6 πὲ οὗ [π6 περαΐϊνεβ ἴῃ {Π6 Ἰατίευ ρατὶ οὗ {Π15 βεπίεῃοθ. “Ἥδζῴ- 
2οεἴγις αγιγί τη τας τιοὐ ([Ὠ6. σα58 βἰαϊβξα δ5 δὴ Πυροί 515) μΠῈ γτεροσγίβα 
1 ἂς σιοΐ ὀείγις᾽ ([Π6 βατὴξ βίαίεά δ5 ἃ ἔδοι)᾽. 

ὃ τό. σάγαριν] ὙἼΠε σάγαρις νγα5 ΔρΡΡΑΥΘΏΕΥ Ἰἀαπίϊοαὶ συγ {Π6 
ΑἹ »ιαξογιῖα σεγιγῖς τη θπ οπεα ὈῪ Ηοταςα (Ομ. τν. 4. 20). 

8 1γ. ἐπὶ τίν] “ΜῈ ἩΠαΐ ορ]εοΐ σο]]θοίοα’, ὙΠΕΙΘ 15 ΠΟ τῇθΔῃ5 
οἵ ἀεοϊάϊηρ ΠΕ ΠΟΥ τίνι 15. τη βοῦ! ]η6 ΟΥ̓ΠΘΠΙΕΥ ἴῃ {Π|5 οα56, Ὀαΐ 186 
Ἰαου 15 [6 τόσα ΡΥΟ Δ ]6 αἰτεγπαίϊνα. 

8 18. εἴη ἔχων] ὙΝΒΪΕ σοαθβ ουΐ οὗ Πἰβ νγαῦ 6 η ΠΕ ἰγαηϑ]αΐθϑ [15 
ἐτγαβ πανίησ ἢ τη ̓  ἀπ 4 ἀθϑουῖθεβ ἴξ α5 ἃ ροθιϊοαὶ ρῃγαβα. Ὑγαηϑὶαΐθ 
ἴῃ Ῥτείδσσεποα “Πα σερ] θα {πὲ 1 εὐας ΤΊΣΙ άΖιιβ τοΐδλ...᾿ 

ὡς...ἐπιθησόμενον)] ὍΠεβε νογάβ ἀγα ἴο ΡῈ οοππεοίθα ἴῃ ἰγαηβ᾽αἰϊοη, 
[π6 ἐνταῦθα Ῥεὶπσ ᾿πιτοάποεα ἴῃ σοηβεαπθηος οὗ ἔπ6 Ἰεπρτῃ οὗ {Π6 
βεπίθποα ἴο σῖνε ροϊηΐ ἴο [Π6 σοπο]ιβίοη. “ΗεἊ αδήἡάβα ἰῃαδΐ ΤΊτθαΖιβ 
τγὰϑ ρτερατζαϑά ἴο αἰϊδοῖς [ῃ6 ασϑεῖςα οὴ {πε τοδαᾶ Ἵνα {Π6 τηοπηΐαϊηδ5 ἴῃ [6 
ΠΑΥΓΟΥ ραγίβ, ὈΥ͂ ὙΥΠΊΟΠ ὑνΑΥ ΟἿ]Ὺ ἴπογα να ἃ ρᾶββασε [ου {Π6ῚῚ ἱγοορϑβ᾽, 

8 το. Σοφαίνετον] Ιῃ ν-. 3.1 μὲ ἢηὰ Πἰπιὶ δῃηα ΡΒΙ]6βῖιβ τηθπιϊοηβά 
45 τοὺς πρεσβυτάτους τῶν στρατηγῶν. 

8 20. ὑπερέβαλλον] ὑπερέβαλον 4]., Α τεαάϊησ ὙΠΙΟΙ 15 ΟἸΘΑΥΙΥ͂ 
ἀἰβρτονεά ὈΥ ἃ 5ἰαίειηεπί ἴπ ὃ τ οἵ {πε ποχί Ἵσπαρίευ. 

κατιδόντες] “Πανίπησ 566 [Π6 σαπὶρ δείοτυ ἐλεηε᾽ 15. Δῃ Δα πη ]551016 
τοπάεοτϊησ. Βαΐ σοιηρατα ποΐβ οἢ κατίδοιεν ἴῃ ὃ 9. 

8.21. φάσκοντες εἶναι] “45 {ΠΕΥ̓ (4116 {πεηηβεῖνεβ᾽. ΤῊΪ5 ΡἤγαβΒ 15 
Ἰπἰεπαθβα ἴο ὄχρύθβθβ {πῈὸ νυ 5 οοπίθπηρί ἴου {Π6 Ἰυχυνν ἀπά εχίγανα- 
σαποα οὗ [Π6 Ῥεγβίαῃ βαίταρ, δῃὰ ἰ5 ἰο 6 σοπηβοίβα ψ τ {Π6 ψοτὰ 
ἀρτοκόποι 85 7611 85 ψῈ {Π6 βεσοπά βιιθβίαπέϊνε. ὙΠῸ τερϑιεοη οἵ {Π6 
ΔΥΈΟΙ 6 ἢ [Π6 βεσοηά ϑθβίαπίϊνε 15 ὑνουίῃν οὗ ποίϊςθ, ἃ5 πῃ ρ  γιηρ [Πα 
{Π8 ὕνγγο ἰθτη5 τα ποΐ σοδχίθηβινα ἴῃ {ΠεῚῚ ἀρ] σαίϊοη. 

8.22. ἀνακαλεσάμενοι] “αγίησ τεοα]]εα [Ππ ἱγοορϑ᾽. 
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ΘΗ Υ. 

88 1τ---8385. 714 Ογερῖξς γιαζε ὦ )ογεζαῖ »ιαγεῖ αγια γέαεῖ ἐΐλε ᾿ξ αξέθγ1: 
Ξπῤἧγαίεσ. ἤαυτ,ι γογαϊφα ἐξ ἐλεν εογεξίγετες 0 ααναήῖσε, σπι727 121. γιατ 
2γισναΐίογις Ἴγογε εοὐαὶ για ἤμε71. 67. 

πρὶν ἢ] ΤῊΪ5 δαἀαϊέίοη οὗ ἢ {πΠουρἢ γατγεὶν πιθέ Ἰ ἴῃ {πΠ6 Αἰτς ῬΥοβα 
ὙΥΥΙ τας 15 ποῖ Ἰποοιητηοη ἴῃ Ηετοάοίιιβ ἀπα {πε ροείβ, ἴῃ δα α!τοπ ἴο 
ὙΥΒΙΟΗ ἴξ οσοιτβ, ἃ5 ΚΌΠΠΘΥ Ροϊηίβ ουΐ, ἴῃ Ονγοῤ. 1. 4. 23 απὰ ἄςα. 
11. 4. 

8.2. τὸν Εὐφράτην ποταμόν] ὙΠε 77πετακ κε ΟΥ̓ Θαϑίεσῃ Ὀγάποῦ οὗ 
ἴῃς ΕἸΡΗγαΐῖεβ. “Ἴὴς Οτεεὶςα νου] ρῥγοοθθα που ἴῃς 7 Σἰόοας ἴπ ἃ 
που -οαβίθυπ ἀϊγθοίίοη {11} {ΠῸῪ Παα τϑδοῃθα ἃ ροβίίίοη ἀροῦὲ βανεπίν 
ΤΉ 1165 ἔγτοπὶ {Π6 Αγ 52. ΤῊΪ5 νου] γεαιῖγα {Π6 5ενθπ ΤΠ ΥΟΠΕ5 ΘΊνἝη 
Ἦν ΧεποΡΠοι πᾶ ἢχ {Π86 ρίαοε πεσε {Ποὺ ἰογάβα {Π6 77ιεγαά 51 ἃ5 ποῖ 
ἴαγ ἀθονε 115 Ἰπποίίοη ἢ [Π6 Αὐζαγιις. ((Ο]. ΟΠαβπου, 11. 220.) 

οὐ πρόσω εἷναι] 8:66 ποΐξ οῃ ἔστιν οὕτως ἔχον ἴῃ [Υ. 1. 3 
8 3. παρασάγγας πέντε καὶ δέκα] ἸΚυϊϊσεῦ ἀη4 οἰΠεΥβ 641] αἰεί ϊοῃ 

ἴο {Π6 τα ρι αἸγ οὗ 1Π15 γπάσοῇ ἰΠτουρὴ {Π6 5πονν, απ βισσεβί ποῖ ΠΏρτο- 
ῬΑΌΙ]Υ {Ππαΐ {Π656 παιηθεῖβ μπανε οτερί ᾿πΐο {Π6 ἰδχί ἴτοπὰ ὃ 2. 

τρίτος] 5.5. σταθμός. 
ἐναντίος} “ΙΕ ΠῚΠ 1π {Πεῖγ ἔαοθβ σου ρ] οἴου Ῥαγοπίησ ἀρ ανοῖυ- 

τΠἰησ ἀπᾶ παυηθίησ (Π6 τηθη΄. ΥΠΙΠ ἀποκαίων σοιηρατα {ΠπΠῸ6 τ56 οὗ 
σαμπεγέγε (ἡ ετρ. Οέογρ. 1. 92), ἔογγεγ (ΤΟΥ. «ϑαζ. 1. 5. 78), ἴῃ ταίδσθησα ἴο 
16 εἴεοίβ οἵ εχίγεμηε οο], πουσῇ ΚΠ ΠΟΥ ποίϊοεβ ἐπαΐ {Π6 πιϑε5 ἀγα ποῖ 
ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ ῬάγΆ}16] ϑποα ἴῃ 1 δίϊη [Π6 ϑυθρβίδηϊνα 15 αἰνγαγβ δἀαἀθα ἴο 
4αα ν {Π6 νεῦ. 

8 4: τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος] ΝαιπίοεΥ δα]θοΐίνεβ ἴπ {Π6 βἰΠσΊ ΑΓ 
ΔΥΘ υϑ64 ἴῃπ5 45 βιιρβίαηϊνεβ ἰο ἀδποία ἃ σογίαϊη ποίϊοη ὧ ρεγεχζαί, 
βοῃηθίῃϊησ γέραγαδα ας α τυλοίε. 

8 5. ἐν τῷ σταθμῷ] “αἱ ἴῃ6 εποαπηιρηιθης". ΤΠΐβ αρυηάδπος οἵ 
ψγοοά ἱπαϊοαΐεβ (ασσογάϊησ ἴο ΑἸηβυνουί ἢ) (Π 6 Ῥγοχὶ την οὗ ἃ σἰνου---ϑ Ομ] 
ἀπ αΐατγυ βίγεατη οὗ ἰῃς 77ιεγακ στε οΥ ἴῃ πιούα νγθϑίουϊυ ἀ λαλιτς. 

πάλαι ἥκοντες] “ἴποΞ6 ψηο Παά Ὀξθη ἔπεσα [ῸΥ βουηα {ἰπ|6΄. Νοίϊςα 
[πΠ6 Ῥεου]αγ ἴοτος οὗ ἥκειν ΒΟ π511Π68. 1[5 σοππαχίοη ἢ πάλαι 
ταῖμεν 1Πδη πρίν. 

οὐ προσίεσαν] “νου ποῖ «αὐτηϊξ [Π6 Ἰαΐθ- σοπηθτς ἴο [Π6 ἢτα πΠ|655 
[ΠῈῪ 5ῃαγεά νυἱ ἢ ἐπε νυ μθαΐ οὐ ἃ ρατί οὗ βοῇ δα 1065 5 {Π6Ὺ παά ψ ἢ 
1Πετη᾿. [ἢ [Πἰ5 ἀπά {πΠῸ ποχί ρδυδρυαρῃ νχὲ Πᾶνα δὴ {Ππϑιγαίίοη οἵ {πε 
οοηβίσιοξϊομβ οἵ μετέχειν, μεταδίδοναι εἴς. ὙΠΟΥ ἀγα [Ο]]οννεα Ὀγ ρατίϊ- 
ἔνε ρϑηϊζνεβ ἴο Ἔχρυθθθ {π6 ἐγεζγε τυλοίε, αὐ ἀπ ἀσοιιξαίῖνε (εχ ργαϑβθά 
ΟΥ ἀπά ογβίοοα) οἵ (Πς ῤαγέ οὐ φαγές ννῃ]ο ἢ ἀγα ἰαἰκθη οὐ ἀἰβίυαΐςα, 

ὃ 6. ἔστε ἐπὶ τὸ δάπεδον] “τοΔοηϊηρ ἴο {Π6 στοιιπά᾽. 
δ 7. ἐβουλιμίασαν] ὙΠΕ “ Βα] ΠΥ ἡ νγὰβ ἃ [αἰπίπεβ ΠΌΠ Ὄχοθββῖνα 

Βυαηρεσ. ἌΝ Βϊΐε 64115 αἰϊεπίϊοη ἴο {ΠῸ δος [Πμαΐ βοῦς ἴῃ σοτηροιτίοη ἢ 
ΜΌΟΤ5 ἴῃ σΘηΘΥΑΙ, πὸ τρὶς ἀηα πᾶν ἴῃ σομηροβί(ίοη ψνἸ ἢ δα]δοίΐίνεβ, 15 
584 νυν] Δ δυστηεηίαίνε ἴοτοθ. (, βούπαις. ἶ 

τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων] " Βηαϊησ ἴῃ Ηἶ5 νγαγ {πε [ἈΠΠπρ᾿ τηθη΄. 
Ἀπ Όρ]Ὺ οοπϑίγαοίίοη, οἵ νι ΐο Πονγανοῦ Χαπόρῆοη ἡγοῦ] σθαι ἴο Ὀς 

ΧΕΝ. 2) 
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ΡΘΟυ] Αγ [οη. 8566 Ρ. το οἵ Τηἰτοῦ. 11. πίπτοντας ἀνθρώπους, ΟΥ̓ ῬΡο5- 
510]ν πίπτοντας τοὺς ἀνθρώπους, νου] Ππανα Ῥθθη {ΠῸ γθρι]αῦ Δ Πα πδίαγ8] 
σοιη Βἰπδίῖοπ, βιρροβίηρ [Ππαΐ τοὺς πεσόντας [αἸ]64 ἴο ρῖνε 5ιποϊοπί γΘα ΠΥ 
ἴο {Π6 5ιἰπδί!οη. 

8 ὃ. τοῖς βουλιμιῶσιν] 1 σαῃποί ἀρστϑο ννἹ ἢ Μδοιη]οΠ 6] τν πο ἐγθαΐβ 
{Π15 ἀαίῖνε ἃ5 ἀδερεπμάθηΐ οη παρατρέχειν. Τῃ Δἀάϊίοη ἴο ΟἴΠοῚ σοηβί ου- 
ΔἴΊοΠ5, {Π6 τῃγίΠῃη οἵ {Π6 βεπίεηοα βιισσοϑίβ [Παΐ [Π6 ῬΡῇγαβε τοὺς δυνα- 
μένους παρατρέχειν 15 σοτηρ]εία ἴῃ 1.561. “ΠΕ αἰδβισρυίοα 1ἴ, πα βεηξ 
θοῦ [Ποβα νη Πα βίσεησίῃ ἴο σὰ δ] οηρ' {Π6 τα ]κ5 δατηἰἰβίθυϊησ ἴξ ἴο 
τἢς 5ἴοῖκς πιθη᾿. 

διδόντας ἰακε5. {Π6 ΡΙαςθ οἵ δώσοντας ἴοΥ [Π6 τεαβοη βιιρσεϑίθα 1ῃ {ΠῸ 
Ιαβί ποίβ, νὶΖ. ἴο σῖνβ δ 1008] γα] ν ἴο ἐπα Ρ᾽οίατα Ὀν τερτεβθηξίην 
1ῃ8 λον οἵ {Π6 οὐδὺ 45 οοϊποϊδηΐ τυ] (ἢ 115 4] ν ΕΥΥ. 

πτ-23. ΟλεϊγίξοῤὝτις αι Δὲς αγέν ἐγιεαηη αὐ ἃ υζήαρε. (Οο7:- 
ἘῸ: 2γίσαΐίογις οΥ ἐλε γεδέ οὐ ἐλέ αγ21} τέγεΐ4 ἐλ ἔτυο 2ογέϊογι5 α͵΄6 76- 
φε71176(Ἷ. 

ἐκ γῆς κώμης] Τὸ 6 σοπηθοίθα τὶ {π6 σα ροίαηξνες νυ ὨΙΟἢ [Ό]]ονν, 
ΘΟΙΉΘ ὙΟΙΏΘΠ 8Π4 σ11]5 Πτοτὴ {Π6 ν]]Π]αρο᾽. 

ὃ το. ὅσον παρασάγγην] “ἀροιί ἃ ρΡαζαβαησ᾽. ῬυΌΡΔΌΪΥ (ἀοοογαϊησ 
ἴο ΑἸηϑνουίῃ) αἵ ἐῃ6 ΡΙαοθ ποὺ Κπονῃ ἂ5 ἀ ψαϑης Ααἰαλεῖ, γΠοτα {Π6 
ΟΠὨΙΘΓ οὗ {Π6 αἸβισιςς 5111] γεϑι 65. 

8 11, ἐδυνήθησαν] Με Τητιϑὲ ΞΈΡΡΙΥ συνεισέρχεσθαι οΥ διατελέσαι 
τὴν ὁδὸν ἔτοπὶ {Π6 σοηίοχί. Βαΐ, 1{ 1 ννεῖθ ποΐ [οΥ {Π6 ἴθηβθ, 1 Ξῃπου]α 
ῬΓΙΓΕΙΕΥ ἴο ἰγαηϑὶαία ὅσοι ἐδυνήθησαν “ 411] {π6 40]6-Ποα]εα τηθη᾽ οἵ {Π6 
ΔΥηγ. ΤΠΙ5 15. ὉΠΟΠΘΒΠΟΠΔΌΪΥ [Π6 πηδαηϊηρ οἵ τὰ μὴ δυνάμενα 1ῃ ἴῃ 
ποχί βθοίίοη, ΘΓ 1 15 416 ἩΠΠΘΟΘΘΘΑΥΥ ἴο ππαογβίαηα δὴ ᾿Π ΠΏ Ιν. 

8 12. συνειλεγμένοι τινές] “« Ῥαπα οἵ {Π6 ΘΠοΙΥ΄- 
διεφθαρμένοι] “ἴΠοξ6 ψηο Πα Ἰοβὲ {ΠῸ βἰσῃί οἱ {πεὶγ ογεβ ΠπΌμ {Π6 

δοίοη οὗ 1Π6 5πονν, ἀηα [ἢοβα Ποβα ἴοαβ Παᾷ τους Πεα Ὀγ γβάβοη οἵ {πα 
οοἸα᾽, 

8 12. ἐπικούρημα τῆς χιόνος] “α Ῥτοίδοίίοη ἀραϊηβδὲ {ΠῸ6 5ηον᾽, Ὀπί 
ἐπικούρημα τῶν ποδῶν Ὀεΐονν 15 4 ἀείεποθ 20. {π6 ἔδει. ὍὙΠῈ νᾶριιθ 
Το] ας οη. ὙΠ ]Οἢ {πὸ ἀδρεπάθηΐ σϑηϊνα Ῥθαῦβ ἴο 15 βονθυηΐησ ΠΟΙΙΠ 15 
Πόσο δα ΠΥ ὈΪγ 1Ππβίγαίθα. ὙΠῸ δοία] πηθαηϊηρ πλπϑὲ 6 σαί πουθα ΠΌΤη 
της σοπίοχί, {Π6 σϑηϊνο 1561} 5: σῃ1 νη σ᾽ ΠΕΠ16 ποσὰ {Πα “1 {Πα πηαίίου 
οἵ᾽, “ἴῃ τεβρϑοί ἰο᾽. 

κινοῖτο] “ἴο ἴκδοΡ οοηβίβης]ν οὐ {Π6 πιονθ δηα ΠΟΥ βίδι μα Υ, Δη6 
ἴο [αἸκα οἵξ {πε βαῃ4]5 ἴοσ {π6 πῖσῃι). 

8 14. ὑποδεδεμένοι] “ΜἸΠ {ΠΕΙΓ βαπα]5. οη᾿, ὑποδεῖν Ῥεϊησ {Π6 
ΟἹ οβιίθ οἵ ὑπολύειν. Οβεσνε {πὸ ΕἸαΡΝ περιεπήγνυντο, ἃ πα ἴογ [Π6 
ΤΠἸΟ 566 ποίθ οἢ ἦσαν Τὰ.. βασίλεια τὴ. 1. 2. 23. 

κὰὶ γὰρ] 1 γὰρ 15 ἴο με ΤαίδΙ 66, ἃ Ροίτὶ γνΠΙΟἢ 15 ΟΡ ἴο αοβεϊοη, 
1 τυ }}} δ5 πισια] σοηῆτπη {ΠῸ βίαίθηχεπί πα σῖνε {Π6 γθάβοη : “[ὉΥ ἴῃ [δοΐ, 
ΟΥΘΥ 51Π06 {ΠΕ ΟΥΟΊΠΑ] 58 Πη6414]5 ἢδα σίνεη οἵ, {πον Πα τηδαδ {πεπὶ 
5Π065 οἵ ππηάήγοβθθα Ἰθαίπου ἰγοπὰ {πῃ ΠΙάθς οἵ πονῪ ἤκσγοα οχβη΄. 
Κύπμηεν οὔ]θοῖβ ἴο 115. 1πβθυ οη ΟἹ {Π6 στοιπα {Ππαΐ [Π6 ραγασυαρῃ ἴῃ 
4αΘβΈοη 15 ἴῃ ΠΟ 56 Πη56 8Π ΘΧΡΙ Δ ΠαΙΟΓΥ βιαιϊθηιθηΐ. 10 15 5ΒΈΤΕΙΎ, ΠΟΥ ΈΥΘΥ, 
ἃ νΟΥῪ παίμγ8] ᾿ηΐθγθηοο {Παΐ [Π6 γανν Δ Πα] ππίαπηθ 4] ΠΙά6 νναβ ΤΊΟΥΘ 5115- 
ΠΘΡΈΡΙς οἵ Ποβὲ {πᾶπὶ [Π6 οὐἹσῖπαὶ ᾿θαῖ μου. ὙΠῸ βατηθ δας που νου] 
οὐϊς [6 ρτόποιη Ὀοίοσε πεποιημέναι, ΜΉΘ 5οηα οὗ {Π6 βαϊίουβ πανα 
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1πἰσοάαοοα ΠῸπι ἴῃς νοβίοη οὗ ϑυυϊάαβ. ὙΠΟῸΡΗ ποῖ θϑβθηξῖα] ἰο [Π6 
οοηδίγιιοίίοη, τ δα ἀ5 ἃ στασα δηα ΠηΪ5ἢ ἴο [Π6 βεπίθεησα γῇ ΪΟἢ. οπα τνου]Ἱᾶ 
Ῥε Ιοίῃ ἴο ἰοβϑ. 

8 τς. ἀνάγκας] ᾿5Ξἰταῖί5᾽, καὶ τετήκει, “Δηα ἰξ λαα τες’, Νοίϊος 
ἴῃς ρ!υρετγίεος νυ! ποὰὲ {Π6 δπστηθηΐ Π|κῈ τετελευτήκει, ἀναβεβήκει. 

ἐκτραπόμενοι] “ πανίησ ἐγπεα ουΐ οἵ {π6 Ῥαϊῃ᾿. ὍΠε ργεβεηΐ ᾿πἢπηὶ- 
εἶνε “βαϊά {ῃθὺ ὑσεῖα ποῖ σοϊησ {γί ΠΟΥ 15 ΒΙΤΟΠΡΘΥ 1η [Π15 σοππθχίοη 
ἔμαπ [Π6 Πιΐαγα, νυ] ἢ 15. πΒΌΔΙΠΥ ἰουπα 845 8 αἰζουπιαίνε τοδαϊησ ἴῃ 
ΒΟΠ6 οὗ ἴῃ μΜ585. 866 ποίβ οῃ πορευόμεθα ἴῃ 11. 3. 23, ἀπ ἀσάδῖη Οἡ 
πορεύεσθαι ἴπι ὃ 27 οἵ Π6 54Πη6 σΠαρίευ. 

8 τό. οὐδὲ γὰρ] ἴπ ἃ πεσαίϊνα 5εηΐθποθ Πᾶ5 [Π6 βατὴβ ᾿πίθπβιίησ 
οτος ἐΠαΐ καὶ γὰρ (οἴ. 8 [4) Πα5 ἴῃ ἃ ρΡοβιίῖνε, “[οΥὙ Ζ7ζεἴόεαῖ ἘΠΕΥ σου] ἢ Ἔ 
σὸ Πισίπογ. ΚΌΠΠοΥ, ποννενοὺ, θα οὐ γάρ, ννΠ]Οἢ 15. 1655 [οσοῖὉ]6, οα 
1Πη6 δυίποΥ Υ οὗ ἔνοὸ ᾿εδάϊησ μ85. σφάττειν, 11, “ἴο οὐ {ΠΕῚΓ 
τῃγοαῖϑ᾽, 

δ 17. διαφερόμενοι] “ὙΥΔΉΡΊΙ σ᾽ ον ΕΥ̓ {Π6 ὈοΟΐΥ͂ ἴῃ {Π6ΙΓ Ροββαββιοη᾽. 
8 18. ἅτε ὑγιαίνοντες] “5'ποα (Π6Ὺ γγεσα 'ῃ σοοά ἤρα] η΄. [Ιῃ τεραγά 

ἴο εἰς τοὺς πολεμίους, Ξι πα φηΐ5 ΞΠοΙ]14 θῈ νναυπεα ἀραϊηβί {Π15 56 οὗ {Π6 
ῬΓΘΡΟΒΙΕοη εἰς, ΘΟΠΙΠΊΟΙ 85 ἴΐ 15 ἴΏ ΧϑῆορΠοπ. πρὸς ΟΥ̓ ἐπὶ πολεμίους 
τνοι]α ῬῈ [ΠπῸ τηοῦθ οἸαββῖοδὶ σοτη ἰηδίϊοη. [1 μανα ποίβά οἴ ὺ Ἔχ ΠῚΡ]65 
οὗ 1Π15 ᾿σγεσι]αυν οἡ Ρ. 20 οὗ Τπίτοά. 11. 

ἧκαν ἑαυτοὺς] “Πυπρ' {ΠΟ ΠΊΒεῖν 5 ἄόννῃ ἐΠ6 5ποὸν ἱπίο {ΠῸ ρ]εη᾽, 
8 το. ἐπ᾽ αὐτους] “ἴο ἐεῖοἢ {πεπη᾿, “ἴῃ αιαβὲ οὗ πε πλ᾿. 866 ποίε οῃ 

ἐπὶ τὸν Κέρβερον ἴῃ ΝΙ. 2. 2. 
ἐγκεκαλυμμένοις] “νγταρί πρ᾽ 1π οἷοαῖκθ οὐὁὈ]ΔηΪϊτείβ : ποῖ “σονεγϑά 

ὉΡ ἴῃ {Π6 5ῃον ̓  δ5 ΝΥ Ηϊΐς {γαιιβ]αΐθϑ 1, ἃ 56 η56. ΘΟ 515 παι Πογ {Π6 
ψΟΥά ἐγκαλύπτειν ΠΟΥ {ΠΕ Ρῆταβε ἐπὶ τῆς χιόνος. 

καθειστήκει] “ἴΠ6Γ6 νναβη᾽᾿ 50 τη ἢ δ5 ἃ σιγά οὗἉ δηγ Κιπά ροβξίβά᾽. 
Νοίϊςε {Π6 ἴοτος οἵ {ΠῸ ἱπηρεσγίεοί ἀνίστασαν, “πεν ἰπ164 ἴο τοιιβα {Πεπλ᾽, 

8 2.0. ὑποχωροῖεν] (. ὑπαγειν, ὑφηγεῖσθαι, “ἀἸὰ ποΐ τηαῖκα τναγ΄. 
παριὼν “Ῥαπεῖησ οη ἴο {Πς [τοπί᾿. 

ξ 21. οἵας ἠδύναντο] 55. καταστήσασθαι. ἀναστήσαντας, “ΥἸ ΟΥ̓ΕΥ5 
ἴο νγαῖςα {πθ πὶ Δ Πα σΟΠΊρΡ6] [Π6π ἴο ρτοσςεά᾽. 

8 22. τῶν ἐκ τῆς κώμης] ὅ8ε6 ποία οἡ συνεῤῥύησαν 1ϊ. το, ἀπ 4150 
ΟΠ 1. 5. 7-. οἱ δὲ τείει5. ἴο {Π6 Ρατίγυ οἵ γοιηρ τΠ6η ΨΏΟ Παα Ὀεβῃ βεηΐ 
ΡΥ Χεμορμβοη ἴο {πε τοῖο οὗ [Π6 5ἰοἷς. 

ξ. 25. αὐτοῦ] “ἴπ {Π6 ν]Πασα νΠεγα μῈ νγαβ΄᾽. διαλαχόντες, “Πανίηρ 
ἄταν Ἰοΐβ ἴου {πΠ6 βϑνεσαὶ ν]]ασεσ. ΑἹ ἢγβί βἰσμὲ {ΠῸ Ῥ]Όγα] ἕκαστοι 15 
βίγαηρα δ5 ἴξ οἰθαυ ἄοες ποΐ ποῖα {Π6 [Ὁ]]Ονγε β οὗ βδοῇ σαπασαὶ. Τί 
15 Βούνενεὺῦ γϑδα ΠΠγ Ἐχρ]αἰηθα ὈΥ ϑιρροβίηρ [Πδΐ τηοσα ἴΠαπ ΟὁΠ6 σθηεΥα ] 
νὰ απατίεγεα οἡ Θϑοῇ Πᾶσα: “ΓΠΘΥ ννεπί {ΠΕΙΓ νγαΎ, δα 2αγέψ οὗ 
οὔήεεγς τακίησ ἢ [Π δῖ {Πεῖγ τηεπ΄. ὙΠα δοοοιηΐ ΨΈΙΟΠ (Ό]]ονν5. οὗ 
ἴπεβε νη ]Πασθς δοσογάβς (ςαγϑ Αἰηϑνου ἢ) ΜῈ τνηαΐ 15 ουβεγνεα αἵ 1Π8 
Ῥγαβεηΐ αν, {π6 Ποιβεβ Ρείπσ ἴπ ρατί βιθίθσγαπθαπ πα {Π6 Ἰῖνα ξίοοϊς 
Βεγάϊησ ψ ἢ [Π6 ῬΡΕΟΡΙῈ ἀυτησ [Π6 βενουτν οὗ νυ]ηΐου. 

88 24--επ. 4 «εεεγίῤ[ί᾽ογε οΥ ἐλε ἱλίασες αγ2αἱ ἐλε 671447}227)216716. 
ἀφιέναι αὐτόν] “ ἴο 1εἰ Ὠΐτη σοὸ ΠἰΞ5 ονγῇ τναγ᾽. 
εἰς δασμὸν βασιλεῖ] ὅεε ποῖε οὔ 1γν. 4. 2, βασίλειον εἶχε τῷ σατράπῃ. 

Τι ἴα ργόθδθ!α (ασοοταϊησ ἰο Κσϊϊσοῦ δηα οἵ μοΥ5) {παΐ {Π6γ6 15. Δῃ ΘΥΤΟΥ ἴῃ 
{πὸ Μ85 δ5 τεραγάβ (8 ὨυτηΌΕΥ οὗ ἴΠπεϑε ἤποῖθο5. ΤἢΪβ ορίηΐοη 15 "αβεὰ 
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οη {πε ἔπος {πΠαξ ἴῃ 8 35 ψε πᾶ Χεπορῆοη ἰακίησ 5ΟΠ16 ἴοΥ ΠΙΠη5Ε] δπᾶ 
Εἰνίηρ, ΟΠ6 ἴο Εδ0ῇ οὗ ἢΪ5 οαρίδί ῃ5. 

ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην }-- Ξε πρὸ ἐννέα ἡ ἡμέρων. 
8 25. τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος] Τί 15 54] ἰο απᾶἀογβίαηά [ῃ6 

ῬατίοΙρΙς ἔχουσαι ΜΙ στόμα. Βυΐ ἃ ἴδ τηοῦα 5016 Ὄχρ᾽ ηδίϊοη 15 
Δα γηἾ551016, ν]Ζ. ἴο ΞΌΡΡΙΥ {ΠῸ νγοτὰ στόμα [561 νυν] ἢ [ΠῸ σαηϊνε φρέατος, 
ΚὝγΕΓῈ 85.ἴ0 {ΠΕῚΓ επίσαησα {πὸ Ζλε ἐγιέγαγιεε ζο 8. νγῈ]]᾿. 

ὄρνιθες} “ἴονν]5᾽, ψΠ116 χιλὸς “παν 15 εαυϊναϊθηξ ἰο χιλὸς ξηρὸς 
τη ΘΠ ΟΠ Θα Ραῖονυ. ΕῸτΥ {Π6 Ρὶαταὶ ἐτρέφοντο, 5ε6 ποίβ Οἢ 1. 2. 23. 

8. .Δό. οἶνος κρίθινος] “ὈΔΙ]ΕΥ τνῖπε ᾿. Μδοιηῖοπμαεὶ σοτηραῖεβ {ΠῸ 
ΤΟ] ον πο Ράββασα Ποιη {πῸ6 Οεγηζαγῖα οἵ Γαοϊίπ5 (σα Ρ. 23), Ζοζιεξ ᾿27207᾽ 
ἐχ ἀογαίξο 1771 φιία)α 7711 517711{1{1{{1726771 Ὁ)1712 407’ ΠΤ τος; ΤΠ 58πὶ6 ᾿ΙαυΟΥ 
νγὰ5 ἴῃ τι58 ΘΙΆΟΠΡ, 1η6 Ἐσνρίϊαπβ (Η τοί. 11. 77)- 

ἰσοχειλεῖς] “ ἀπά ἴπ {Π6πὶ ννεσῦα Ποαίησ ἘΠΕ ΓΕ ΠῚ ΒΑΣΙΕΥ, ΠΟΥΠ5 Οἢ ἃ 
Ιδνο] τ ΙΓ τη Βεΐπι᾽. [ΙΕ τῆαβ ἰο δνοϊα βυνα ον] ἴησ ἴπεϑε τπαΐ {Π6 ταϊχίασα 
τ ὰ5 ἀγαηῖ [Πτου σῇ βίταννβ (κάλαμοι). γόνατα ατα “]οϊηῖ5 ᾿ ΟΥ̓́“ Κποίβ᾽. 

8 27. ἄκρατος) “5ἰτοησ᾽᾽, 1ἰ.- “ππηχο ̓  δηά εαυϊναϊεηὶ ἴο {Π6 
ΤιΑἴτη γ1671ε71. συμμαθόντι ἰΞ ἃ ῬοείοΔ] πα δια ἔοσ {Π 8 ΤηοΥ6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ 
ψγΟΤα συνεθισθέντι, "ἴο ΟΠ6 ὙΠΟ νγαβ πι5εά ἴο 11. 

8 28. ἀντεμπλήσαντες:] “ἀηα πεν νου] ἢ]] 5 ποιισα Ὀεΐοσα {ποΥ 
16 ΊΓ Ππεοθββαῦεβ 1 1 5Που]4 θῈ ρτονβα {παὶ μα δά ξιισσεβιβα δην- 
τηϊηρ ἔοσ ἐηε σοοά οὗ {πΠ6 αὔῃηγ᾽. ἐξηγεῖσθαι 15 {πὸ 1 Αἰϊη 2γαεῖγέ, ἴο 
“Ῥοϊηΐ ουΐ᾽, “Ἰεδ4 {η6 νναγ᾽, ναί Υ ὈΥ νγοσαά οὐ δοίΐοῃ. ΒερίΠΠΕΥ5 
Μ}1}} Ῥφαῦ ἴῃ τηϊπα {πΠῸ αϊβεγεπηος θεΐννεεπ φαίνεσθαι ἢ Δ ᾿πηΠηϊῖῖνα 
(6.5. φαίνεται εἶναι, “᾿δ6 αῤῥέαγ5 9 ὧ4᾽) ἀπ {Π6 5απι6 ΨΊΠ ἃ ῬΑτίο!ρ]8 
(6.5. φαίνεται ὦν, “6 εἰεαγέν 1). 

ὃ. 29. φιλοφρονούμενος] “ἴο 5Π6ὺν 5 [τ] 6 ]1Π 655. οἶνον, 1.6. τνῖη6 
τηδαᾶβ ἔγοπὶ {Π6 σγᾶρα 85 ἀἸβ στ] ἢ ἔγοπὶ {Π6 οἷνος κρίθινος τη ηἸοΟηΘα 
αῦονθ. ΚΚαμηδυ, ἤόνγανοσ, {π|ηκΚ5 {ΠῸ Ἰατίογ ἷβ τηθαηΐ. Δ κατο- 
ρωρυγμένος ΠΟΙΏΡΑΓΘ {π6 1 αἰ εἰργοσσησ. οὕτως, “451 Πᾶνε ςαἱα ̓. 

ἐν ὀφθαλμοῖς] 15 ααἀδα ἴο σῖνε δ ρΠαβὶβ ἰο 1πΠ6 ννοτάβ ἐν φυλακῇ, 
“ἢ 1Π6 νΠ]Πασα- ΟΠ 1εΓ ἴῃ {ΠΕῚΓ Κοορίην δ ηα Πῖ5 σμΠ] άγθη υυτἢ Πἰπὶ πΠΔ6Γ 
1Π 61 ΨΕΥΥ͂ ΕΥ̓Ε5 Ἷ 

8 20. παρίοι] Νοίϊςα {πε ᾿τεααεθηίδεινα ορίδεινα, “πα τυλόγ 62,67 
ἢ φαπη8 ΠΡ ἴο ἃ ν᾿] ασε᾿. ἀφίεσαν, “ ἴτοπὶ πο ΡΙαοα ἀ14 {ΠῸῪ ]]ονν [Π 6 πὴ 
ἴο ἀδρατί᾽. 

8.32. προπιεῖν] “ὋῸ “ ἀγ]ηἷς {Π6 Ποα] ἢ οὗἩ ἀΠΥ οπε᾿. 111. ἴο “ ἀτίηἰς 
γέ ἴο ΔΠΥ οπε᾽, α5 ἴΐ νγὰβ τῆς σθοῖς σαξίομα ἴο ρᾷ55 {πε σὰ ρ ἴο οπε᾿β 

ΓΙ Πα αἴεσ ἀσϊπκίηςσ τσ οπέβε!,, ϑοπιοίϊμηεβ ἴῃ86 αὐ] ηκίησ- οαΡ 1056] 
ΝΟΣ οἴεγϑα 85. ἃ ῬΙΘΒΘΩΣ, δηὰ πιι5 προπίνειν σάτα αἰταυννασα5 ἴο πηβαῃ. 
ἴο “φῖνε ανναγ᾽. 

εἷλκεν] υνἢ ΗΪΟἢ σοπηρατο ἐδίδοσαν ἀηα ἐλάμβανεν Ῥεῖονν, 15. ἃ ἔτε- 
απεδηΐαίίνα ᾿τηροσίθοϊ, σι ρὶογθ τὸ ἀδποῖβ ἃ οομῃτϊπιεα 56γ165 οἵ δοί! 5 
ΔΑ οοηπδίγαποίθα δἰεμ συ ν ἢ οὐ νυ Πποὰΐ ὧν : ὁ μα ννουἹᾶ ἄγανν Ὠϊτη ἀονγῃ 
ἴο [η6 ῬοΨ], ουξ οἵ ννῃϊοῃ μα Παὰ ἴο ἀτη]ς ὙΠ ᾿ὶς Πεδὰ θεηϊ᾽. 

δ 55: ΠῚ “ἴῃ βοοα ἀαάτίοτϑ᾽ » ἴ.6.. ΘαΥΟαΒ Πρ. ΤῈ νεῖ 
15 1564 ΞΙ Π.Π]ΑΥΪῪ ἴῃ ν΄. 3. 9, παρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς σκηνῶσιν ἄλφιτα. 

ἐνεοῖς] “ἀθδῇ πα ἜΡΙΝ ἐνεὸς ἴα ΡΥΟΌΔΌΪΙΥ {πὸ βαπηθ νγογά ψ] ἢ 
ἄνεως ἴτοιη ἄω, αὔω. Τῃ ΟΙΠΕΥ ὙΥΓΠΓΕΥΒ. γα ἀι58}}Υγ ἢπα ἴΠ6 ἔα]]Ὲὺ Ρηχαβ 
ἐνεὸς καὶ κωφύς. 
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8.34. ἢ εἴη] “ἴπ Παὶ ἀϊγθοξίοι 11 αν ᾿. 
8 35. αὐτὸν] 50. τὸν κωμάρχην, ἴο Ποπὶ ΠΠκοννῖβα ἴῃς τοβοχίνα 

ἑαυτοῦ τεΐετϑ. 
ἵππον] “απᾷ α Βοῦβα ἐπαΐ ἢ Παᾷ ἔδίκεπ, ΠΟ νγὰθ σείπησ ἴοο ΟἹ] 

ἴου ηἷπι, ΠῈ σανα ἴο ἴῃ8 ὁμοῦ ἴο ἔδίίθη Ρ ἴον βδοῦῆοθ, ἴοσ ΠῈ Πα ἤβαγὰ 
{παῖ ἴὲ παᾶ Ὀδθη οοπβθογαϊθα ἰοὸ {η6 β΄. 1 ἀο ποΐ υππαεδβίαπα (8 
Ῥτοποῦῃ ἴο πιθαῃ {Παξ ΠΟΥΒῈ5. ΘΈΠΟΓΑΙΥ γεγο οἤγεα ὉΡ 1ἢ βδοτίῆοα ἴο 
1Π6 5ι1π, πὲ γαῖ Πα {παξ ἴΠ6 Ῥαγι σα] Δ ηΪΠ14] νΏΙΟἢ νγὰβ σίνεη ἴο {ΠῸ 
ΠΟΠΊΔΤΟΙ γα ἃ βδοῖθαά οὔθ. Μδῃν σοηβι ἀδθυδίϊοης ἃ΄6 1η ανουγ οἵ 
ἐῃϊ5 ἱπίεγργείαιοη, πλοῦ ἘβΡρθοία"]ν {Π6 π56 οὗ {πΠ6 ρτοποῦη αὐτόν. Αἀά 
ἴο ψΒΙΟΗ 1 νγαθ ΟἿ]ΥῪ ΠΟΙΒῈ5 οὗ ἃ ῬΡεου αΥ σΟΙ]ΟυΥ ἀπ Ὀγεβα Παΐ ἡγεγα 
ςοπϑβεοταίθα ἴο ἴΠπ6 βιη. 

τῶν πώλων λαμβάνει] “ἴαϊκο5. στο, οὗ {Π6 οο]ίς΄. ΕῸΥ {6 οοη- 
βίγιοίίοη, οἷ. 1. 5. 7.9 Δ η4, οΟΥ [Π6 τείβγεησα, σοιῆραγα ἃ βίαϊειηθηΐ ἴῃ 
8 24 οὗ [Π6 ρυεβεηΐ Ἵῃμδρίεγ. 

36. σακία περιειλεῖν] “ἴο (16 Π||6 Ῥασξς τουπᾶὰ (ῃς ἔβες οὗ {Π6 
Πουβαβ᾽. ϑίγαθο (Χ1. Ρ.- 772) ποίϊςεβϑ ἃ 5: τ} Ὁ οβίομι ἰπ Π15 ἀἘβουρέϊοη 
οὗ ἴῃς (διοαβαβ : ὑποδούμενοι κεντρωτὰ ὠμοβύϊνα δίκην τυμπάνων πλατέα 
διὰ τὰς χιόνας καὶ τοὺς κρυστάλλους. 

(ΘΟΗΑΡΤΕΕ ΥἹ. 

88 1τ--4Φ. “417 δρισαηηῤί)ιο 707 σου ἄαγς ἐε Ογέθδᾷς σε οτεξ ἐα ζῆι 
τυὐΐέλ ἐλεηε ἐλ εογιαγεῖ ο ἐεα ἐΐε τυαν. 272 ἐδασες ἐδδηε 172 κογιδεφζεεεεε οὗ 
α χιανγεῖ τυΐίλ Ολεϊγδοῤἧπες, αγιωΐ, αὐἼε7, 2γοκεραϊζγ1᾽ 707, δϑυο7Σ ἀαγς τυϊδβοιεέ 
ὦ φπῖαῖς, ἐλεν αγγίωες αὐ ἐλε γίσεγ “41γα-. 

τὸν μὲν ἡγεμόνα...τῷ κωμάρχῃ!] ΜΥΙΠοΙΣ {Ππ ΠΕΙρ οὗ {Π6 οοπίοχε 1 
νου] Πανα ὈΘδη 1ΠΠΡΟΒ51016 ἴο σαῖμου ἔγτοπν {πΠ6 ατεεκ {Παΐ {Π6 στε δπα 
Ἐπ σου δ ἢ ὑνΕΥῈ ΟΠ6 ΔΠ4 {Π6 58Π16 Ῥ6ΎΙξοῃ. 

ἡγήσοιτο] “ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΥ (παῖ, 1 [ῃ6 σοπιαγοῃ που] σοπάποξςξ {πΠ6πὶ 
ΡΓΟΡεΥ͂γ, με πιῖσῃξ ἰακα ΠΙ5 50η 4]5ὸ απὰ Ῥεροπε᾽, ΕῸΓ [Π6 ἔοτος οἵ 
ἀναζεύξαντες, 566 ποΐξ ΟΠ 1Π1|. 4- 37- 

ὃ. 2. ἦν] 5ς. ὁ κωμάρχης. Πα τείεσεησα τηδᾶάθ Ὀγν ΗπίοῃΙηβοη ἴο 
1. 8.1 ἴῃ φρτοοῖ {μαΐ ἣν 15 Πεύβ ᾿ιϑεα 1 ρουβοηα}]ν οὗ ἰϊπιε 15 ΠαΙάΪν 
ΔΡΡοβιίε ἴο {πΠ6 οσοαβίοῃ. πε ρῆγαβε ἀμφὲ ἀγορὰν πλήθουσαν 15 αἸ- 
ΤΕΟΙΥ βυσσεβίϊνε οὗ ἃ βρεοΐβὶ ρειοά: οἡ [Π6 οἴπευ παπᾶ ἴῃ {π6 ποσὰ 
σταθμῷ ἴῃ ἰάξα οὗἉ Ζΐγιε, 16 1ὲ οχὶβίβ δὲ 411, 15. ψαϊΐθ βι θογάϊηαία ἴο ἐμαΐ 
οὗ ἐϊδίαγιες. 1 φῬτείεσ ἐπεγείοτε ἴο ἀπάεγϑίαπα ὁ κωμάρχης νυ] ΡΟΡΡο. 

8 3. ἀποδρὰς ᾧχετο] “ἴοοκ ΠΙπη561 οἵἵ ἀυτίησ τἴη6 πῖσρῃς 6. ΜῈ 
ἐχρῆτο αἱ {πε οἷοβε οὗ {Π6 ββοίίοῃ σοιῆραζα ἴῃ ιιΞ8ὲ οὗ φζξ ἴη 1, δίῃ, 
“Τουπα Ηἴπη τηοβὲ ἐγαβένγουί γ᾽, ὍΤΠδ βυρβίαηίνεβ κάκωσις ἀπα ἀμέλεια 
τείεσ ἴο {Π6 βίαίεπηεπί ἴῃ {πε ργενίοιυϑβ βεοίίοη : ἔπαισε μέν, ἔδησε δ᾽ οὔ. 

8 4. ἀνὰ] “αἱ {λέ γαΐέ οἵ ἔνε ρῬαγαβαηρσβ ἃ ἄδὺ αὐἰογῖσ με τἰνεσ Ῥἢαϑὶβὖ. 
ΑΙἹΙ τΠ6 σοπιπηδηΐαΐζοῦβ ἀγα ἀστεοά 1η Ἰἀ θη γ]ησ [Π]15 Τἱν οΥ ἢ (Π6 “4.γ,ας 
ΟΥ̓ “γαχες ΜΠΊΟἢ τὰπ5 ἰηΐο ἴη6 (᾿αϑρίαη. ὙΠῸ ατεεκβ πονγανεῦ βιρροβεά 



“15 ΣΧΡΕΤΤΙΘ ΟΥ̓Δ [ΙΥ. νι. 
Ἰε ἴο θὲ {πΠ6 Οοζλέαγι λαςῖς υυππὶησ ἰηΐο {πΠ6 ΕχΙπ6, ἃ Ροϊηΐ ΜΠ ΙΟἢ 
Μδοιηῖομδεὶ 1ΠΠπϑίγαΐθς ὈῪ σουηρασῖησ ἔννο ραββᾶσοβ οὗ {πὸ ΠΠἢ Βοοῖς (ν]. 
36, νἱῖ. 1). ὙΠε πγϊβίαϊκζα τηδὺ πᾶνε οτἱσίπαΐῖθα ἴῃ {π6Ὸ ἰδοὶ {παὶ ΠθδΥ 
16 βοῦγοαβ οἵ ἴῃ “΄γαχες νγὰβ ἃ Ῥ],1η οα]]6α 2 αςζαιε. 

88. 5--21. 22γ1{67γ ἐλ αἰϊδίγίεί ο77 ἐΐε Ολαΐῤγνόες, 7 αοελὲ απια Ῥλαςσίαγεῖ, 
τυῖο οὐῥοσο ἐλεῖγ φγοργεδς. 44 εομιεῖ οΥ τυαγ,, τυϊίζ ἐδε «ῥέφελες οΥΓ Δίεημο- 
2λογι, (λεϊγιδοῤλμς αηαὶ οἶλέ7ς. 

σταθμοὺς δύο] [ἢ 411 [Π 656 οαβθβ [Πθγ6 αὐτὸ στθαΐ αἰ Πα] 0165 1 ΓΟΥτηΙ πη 
ΔῊ Θϑιϊπηχαίε οἵ {πΠῸ ἰδία ησεβ σθα}Π}Κ {τανε θά, ὍΤῆι5 Ῥτοίεββου Μαιάθῃ 
ταραγβ ἴΠ6 ραγαβαηρ αἱ {Π15 βῖασε οἵ {ΠΕῚΓ ἸΟΌΥΠΕΥ͂ 45 δαπνα]θηΐ ἴο ἴο 
ΘΕἝοΟρΥΑΡΠϊοαὶ τηΐ]θ5, ὑνῃ1]16 (οϊομθὶ ΟΠ θβηθυ, ἰαἸκίησ ἰηΐο σοηϑι ἀθσυδίιοη 
τῆς οὈβιίγαοίοη σαιιβθα ὈΥ {Π6 σπου, {Π]ῊΚ5. 1ἴ τηδύ Πᾶνα ἀνεσασθα {16 
τηοΥα πᾶ ἃ Π1116δ. 1 να δοοδερί ἴπε ἰαϊίζευ αἃ5 ἴΠπ6 τοῦθ γθαβοπαῦὶα 
ἐβιπηαΐθ, νγα 514}} τεσαγά {πϑτ ἂ5 Πανίηρ {τανε ]]6α οἡἱν ἥνε δηα {ΠΥ 
τη ΐ]65. βαϑίνναγαά αἱοηρσ ἴπΠ6 βαρροβεά “λαςῖς γείογε: ἔμεν ἔοαπα ουξ {ΠΕῚΓ 
ῃλἰβία κα ὈΥ πηθείϊπρ ν ἢ {π6 “ζασσαγ Δ αἰαςλ, 8, ννεβίεσῃ δἰἤπθηΐ οὗ (Π68 
“1γας. 

τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῇ} Ηι]ζοη (1. Ρ. 185), ἴπ Πὶ5 ἀθβοσιρίϊοη 
οὗ τῆς τόοῖκὺ ἀϊδίσοῖβ θθίνγαεθη ἀπῤγὲ ΑἸἸμὶ απ Αι λογαξα:, τιοίϊϊοθβ {Παΐ, 
αἴζου Ἰεανίησ {ΠῸ ΓΟΥΠΊΘΥ Ἰοσδ]γ, {πΠ6 γοδα 5οῸὺη σοπῆποβ 1ἴβε]ῇ ἴο ἃ 
ΠΔΙΥΟΥ͂ Ῥᾷ55 Ὀείννεθῃ ἢΙσἢ 1115 οἡ {Π6 ]εἰ Παηα δηα {Πα τῖνοῦ οἡ {Π6 
τσῃῖ. Ὑὕηε πα Ολαῤνόες νγουἹα βθθ ἴο πᾶνε ἱποϊπαθα βανεγαὶ 
Ῥγδῆσῃεβ οὗ {πὸ {06 ψἼο ᾿πῃαὈϊοα {Π6 αἰϑέσιοι θείννεθη “γι ηηδηῖα ἃυιὰ 
τῃ6ς ΖΦ μχίηο. ὙΠῸ Ζασελὲ ἄνγεὶξ ἴῃ [ῃ6 νδ]]εγα ἴο {π6 πουίῃτ-εαβὲ οὗ 
 γαγοοηι, αι (ἀοοογαϊησ ἰο ΑἸπβυνου ἢ) {ΠεῚγ Ππᾶπῖα 5111] σασνινεϑ ἴῃ [Π6 
Ζ απ οἵ [με Τυχκβ, ἀπα {π6 Ζ᾽ σοφέελίε οἵ [ῃη6 ἀεογρίδη αἰἸϑίσιοῖβ. ὙΠ6 
“Ῥλαρίαγιῖ ἸαῪ βου ῃνναγάβ. οἵ {Ππε56, θὰϊ Πα ἀρραύθητν τηονβα πουίῃ- 
νϑαγαβ ἴο σο-οροταΐθ νυ ἢ {Π6 πη αἱ {Π6 ἀρ ρτόδοῇ οἵ {πε ατσβεῖκβ. 

8 6. κατὰ κέρας ἀγων]-Ξ αφηεῖ716 Ζο719Ὸ εἰμεςε715, 1.6. 271. πο247172. 
παράγειν τοὺς λόχου] ΤΗΪΐ5 τηδποθιινγα μα5 θθθη ἔΠ]}Ὺ ἀ6βου 6 ἴῃ ἃ 

ποΐθ Οἡ [ν. 3. 26. 
8. 7. ἀγωνιούμεθα] “πον νγα 5141} ἤσῃξ στ {πε Ῥεϑὶ σμαποα οὗ 

βιασοοσθ᾽., ΑΔ γερσαγάβ [Π6 σοπβίγαποιοη οἵ ὅπως ΑἰοΥ νοΥῸ5 π|κ6 σκοπεῖν, 
βουλεύεσθαι, νχε πανε (1) {π6 εογεοζαϊφγαΐῖογε ἄστυ δι (μη τηαῦ 6 ἄοπα, ἴῃ 
ΠΟΙ βεηθα {Π6 {πΐατε ᾿ηα]οαίνα 15. Θχο]βίνοϊν π5ε, ἀπα (1) {πα 
2γεῤαγαΐζίογε ἐγ ογεἶε7, ἐλαξέ 1ἴὰ τλαν θῈ ἄοπο, ἴῃ ὙΠΟ 56 η58 (845 ὈΘΙΟΥν 
Ιῃη ὃ 10) [Π8 5βιθ)αποίνα 15. αἰθὸ δα 551016. 566 ποΐβ οἡ βουλεύεται 
ἼΠ 1 11: 

8 9. προσγενέσθαι] “ ἀπῃα 1η 41] ρΡΥΟΡΑΌΙΠ ΠΥ {Πα νῪ τνν1}1 ἐζε7ι ἀγα ἐλεγὲ 
ΤῈ 7οϊπθα ὈΥ ΟἸΠΕΥΒ ἴῃ ΙΆΥΡΘΥ ΠῚ Ρο 5 ̓. ὙΠῸ δουϊβέ ἴου {Π6 Γαΐατα ἀδποίαϑ 
{Ππ6 οετγίαϊπ πα Ἰηβίαηίαπθοιιβ τοϑα]. ΤῊ Γαΐαγα ροσίθοίς 15 ἀποίῃου ἴθ η58 
ΏΙΟἢ σῖνεβ ἴΠ6 βαπιθ 46 οἵ οεγίαιηίν θαΐ τοραγαβ {Π6Ὸ ταβα] ἃ5. ἃ 
εογεἐγιτεα7ιςο, 6.5. ἐγγεγράψεται (ΑΥ. “ γειῖζ. 1370), “11 Πηα ΠΙμη561} 272 
21.6 2οοἸξίογε οΥ Ομ Ὲ βητο δ᾿", 

8 το. εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι] ἘῸΥ [ΠῸ οτος οἵ εἰ ψῖἢ {πα 
1ηαοαίϊνα ἴῃ ἃ 56η5886. δ]τηοβί δαπίναϊθηΐ ἴο {παὶ οὗ εἴγε, 566 ποΐβ. οῇ 
εἴπερ ἴῃ ΝΙ. 1. 26. 

ἃ τι. τὸ ὁρώμενον] Απ δοσιβαῖϊνα ἀΌβοϊπίθ, “ας τεσαγάβ {Π6 ῥρασγί 
ὙΠΟ 15 ἴῃ νον. Τγδηβ. “ΠΟΥ {Π6 πηουηΐαϊη τα ηρα, 50 [Ὁ Υ ἃ5 Μὰ σἂ 
πᾶσα Ὀγ {Π6 εγϑ, δχίβηαϑβ ἴου πΊοσα {Πα βιχίυ βίδαϊα. 



5-τ3] ΜΝΟΖῈΕ 5. 440 

ἀλλ᾽ ἢ] “Ξανε οηἱγ᾽. Τἢ15 δἄνεγθ!α] Ἔχργθββίοῃ 15 δάση ββ1 Ὁ] 6 ΟΗΪῪ 
αἴτεῦ ἃ περαίϊοῃ οὐ ἴῃ ἃ 4ιιθϑίίοη εαπϊνα]εηΐ ἴο ἃ περαίϊΐοη. [{ 15 οἰΐϊβη 
Ἰποούγεοιγ τυυτίθη ἄλλ᾽ ἢ 45 1 οοπίγαοίεα ἤομη ἄλλο οὔ ἄλλα ταΐμευ 
1παη ἀλλά. 

κλέψαι τι] (ΟὈΟπιραύα [Π6 πι88 οἵ σεφεΐμιεεσε πα σϑΟγεγε ἴθ ΤιαἰΪ πη, 
6.5. εὐϑέαγε ἐργῖρο σφὀωμχίρεες αΙ Δῥεγιγείγεο (ῬεΥ5. 1. 95)» Δη4 2έαυε ἔα 
2απεα »εῖλτα σιεόγ11 οσδα (36 ῃ. εῤ. 53). Τγδη5. “ΔΟΟΟΥΘΙΏΡῚΥ ἴἰ 15 [ᾺΓ 
ὙΊΒΕΙ ἴο {ὙΥ̓ ἴο βῖβαὶ ἃ ροβι(οη ΠΟ βογνοα οἡ βοὴ ρατί οἵ {πεῈ ἤξβευΐ 
τηοπηίαϊη ἀηα ΟσσαρΥ ἴΐ ὈΥ ἃ βαγρυῖβε᾽. 

μᾶλλον] ὍΠῖ5 μᾶλλον 15 οἵ σοῦγβα βιρογῆποιβ αἴευ {Π6 ργεσεάϊηρς 
σοτηρατγαίϊνε κρεῖττον. ΑἋ5 8ῃ 160]0Πὶ ἴ{ 5οδύοε]ν τεηῖγο5. Ἐχρ]ηδίίϊοῃ, 
ΤΟΥ ἢ 15 ΘαϑῪ ἴο 8566 (Παΐ 1 ΤηΔΥ ἤᾶνα Δ.ΒΘη ἴτοῸΠὶ ἃ σοι ὈΪηδίϊοη οὗ 
1η6 ἵννο σοηβίχιοίοηβ κρεῖττον κλέψαι ἢ μάχεσθαι ἀπ ἀγαθὸν κλέψαι 
μᾶλλον ἢ μάχεσθαι, τ τι θῈ ποΐ ταίΠευ ἃ τηδτα δαπποῖ ἴο ερἢδβῖβε {πε 
ἴοτοε οὗ ἴ[ῃ6 σοτηραγαίϊνα. 

8 τ2. ὄρθιον.. ἰέναι ἢ ὁμαλὲΞ] ὙΠΕ56 δαἀ]εοίϊνεβ παν θὲ πιϑεα δ(- 
ΨΕΥΌΙΑΠγ, ἱΠουΡῊ 1ἴ 15 βαίευ ἴο Ἔχρίαῖη {Παπὴ 85 αεερδαΐῖσες 977 σεσπῥα- 
ἔοι, αι σοῃβίσαοί!οη ΒΟ 1 Πᾶνα αἰγθδαυ ποίϊςβα οἡ ΙΓ. 4. 1. 

τὰ πρὸ ποδῶν] “ναὶ 1165 ὀέγογε ογιδ᾽, 1.6. ἴῃ ομθ᾽5 ἱπίθη δα ραίῃ, 
ΨΏ116 τὰ πρὸς ποσὶΞε' ννῖιαΐ 1165 εἰσσε αὐ ογιεῖς γε. ΤΥΔμ5. “ΠΑΥ ὈΥ 
πῖσῃξς θη Πρσμίησ 15 ουΐ Οὗ {Π6 “τι βίου ΟΠ6 ΤΠΔΥ 566 ψνηδί 1165 Ρείοσε 
ΟΠ6 Ὀεϊίεν [ἤδη ὈΥ ἀδυ!σῆΐ 1 Πσῃτιηρ Πὰ5 ἴο ΡῈ ἀοπθ᾽. 

τὰς κεφαλὰς βαλλομένοι9)] 1 ἃ ἰΟΥΠΕΥ Θαϊοη 1 Παά βυρσσεβίεα {Παΐ 
{Π|5 νγὰβ Ῥεπαρβ βηαϊναϊθεπί ἴο τὰς κεφαλὰς παραβαλλομένοις, “ἴο τς Π 
ὙΠῸ 816 υἱ᾽ϑκίησ {πεὶΓ Πἰνεβ᾽, 1 οδη ἢπά, Ποννενεῦ, πὸ οἴπεῦ ΘΧδαιηρὶ 6 
ἴπ ΜΒ ΪΟἢ {πΠ6 νεΥ 8 Δ΄Θ ΞΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5, ΜγΠ116 ἃ ΓαΥΓΠΕΥ δοσιιαϊηΐδησα ]Ὲ 
ΧΕΠΟΡΠΟΙ 5 βίγ]β Πα5 θα τὴ8 ἴο Ὀυθίεσ {Π6 5' ΠΡ ΕΣ τα μθιηρσ ἃ5 {ΠῈ 
ΤΏΟΥΘ ΔΡΡΙΌρυαίθ. ΤΥ. {πεγείοσθ, “6 η {ΠΕῚΓ Ὠθααὰβ αῖα ἃ ΠΠΔΥΚ [ῸΥ 
ΤῊ Ϊ551165᾽. 

δ 12. κλέψαι δὲ] “ἴο 564] ἃ τηδτοῇ ζρο᾽. ἘῸΓ [15 τε οὗ δὲ 566 ποῖβ 
ΟἿ ΙΓ. 1- 2, ΠΕΥΕ 1 Πᾶνα δχρ] αἰ θα 1ἴ δ5 ἴῃ 811 ρσορδὈ.Υ ακίῃ ἴο {Πα 
ΕἸ ΡΠ δίς δή. 

ἀπελθεῖν τοσοῦτον] “ ἴο νΥ»ΠΠάγανν ἴο 5 ἢ ἃ ἀἸβίδησε 45 ποΐ ἰο σῖνε ἃπ 
1464 οὗ οἵυγ νυ πεγθαθουίϑ. Ηδ τηθδῃβ {Πδΐ, θεΐοσα αδἰζοτηρίϊηρσ ἴο ἴοτοα ἃ 
Ῥάᾶββασα, {ΠῈῪ 5ῃπου]α τ Πάγανν ἴο ἃ βαΐβ ἀἰβίαποθ ποτα ἰῃ6 ΘΠ ΠΥ ΜΝ ΠῸ 
᾿Δ͵Ε τηθη ΟΠ Θα ἴῃ ὃ 11 85 σπδγαάϊηρσ [Π6 ΤΕΡΊ ΑΓ Ρ855. ΤΠ15 15 θείου [Π8Π 
1π6 Ἐχρ]απαίϊομ ρόροβθα ὈΥ ὕνεῖβδίκα : τοσοῦτον [μέρος στρατεύματος] 
ἀπελθεῖν. 

ταύτῃ προσποιούμενοι] “ΔΠη4 1 {Π|πη|ς {πΠαΐ ὈΥ τηδκίηρ ἃ [εἰσπεά 
δἰΐδοῖς ἴῃ [Π15 ΠΥ ΕΥ νν 6 514] θὲ ΠΠ|κε]γ ἴο ἢπα [ῃς τεϑί οὔ ΠῈ τποιηΐαδίη [655 
σδταία!]ν συατάεα ᾿.Ό. Βϑπάδηΐβ νν1}] ποίϊςε {Παΐ ἂν 15 Οἴζθη 56 ἔννίοε απα 
Ἔν ἴῃγθα {{π|65 1π ἴΠ6 βάστηβ βεηΐθησθ. [ἢ 510 οαβ65 ἴΐ 011} σϑηοΥα 
Ῥε ρ]ασεα βδυὶγ ἴο βίατηρ {πε Ἵπαγδοΐου οὗ {πε βεπίεησα ψν Ὠ]ΪΟἢ 15 ἴο [Ο]]ονν, 
ἃ πα 1{ Μ}1}] ΔΡΡθδαὺῦ ἀρϑίῃ 1ῃ 811 ργοθα ΠΥ νΓἢ {ΠῸ ει ρ δίς τγογὰ (45 ἴῃ 
{π6 Ῥγεβεπέ οαβε ψ]ἢ ἐρημοτέρῳ), ἀηα] ἀσαϊῃ ΡεσΠαρ5 Μ 1 {Π6 τηαΐη νευρ 
αἵ {Ππ6 οἷοβξε οὔ {πε βεηΐεποβ. 

μένοιεν] δε ΠΙΔΥ ΞΙΡΡΙΥ ἂν ἤἴοπι {Π6 Ῥσανίοιιβ βεπίεμοα 85 ἴῃ {πὲ 
ςᾶ58 οὔ 1. 6. 2. ὍΠε σοπίεχί ἴῃ [Π15 οαβα ν}1}] βοασσοὶν Δ]]ονν τι5 ἴο Ῥυα55 
1Π6 πιο 5οΠοΪα κα δχρ]απαίίοη ἰπαΐ ἂν 15. Ῥαγροβαὶν οὐ ΜΠ Π 
μένοιεν ἴο 5πδὺνν (παΐ 1 15 {Π6 η207γ86 76)ηι10,6 ΠΟὨΓΙΠΡΈΠΟΥ : 6.5. “ἴῃς 



450 ὌΧΡΕ Ο  ΘΟΣΣ [Πὡπππ τῇ 

πηιουπίαϊη Ὁν}}} 2γοδσδϊν Ὅς τῆοσα ἀπσπαγαθά, ἔοΥ [ἢ 6 ΘΠΘΙΩΥ ΠΊΔΥ͂ 20δεῖδιν 
τειηαὶη Πατα᾿. 

8 14. συμβάλλομαι] ὅ1.}0. λόγους, ΠΟΙ ἰ5 δαάεά ἴῃ {ΠῸ σοττο- 
ΒΡομαάϊησ Ραββαρσα οἵ Οὐγοῤ. 11. 2. 21.) ΔΠ4 σοτῆρατγθ {Π6 π|58 οὗ [Π6 1,δ [1 
εὐ» 76 778 ΕἸ[ ΠΥ νυ Ἱ ἢ οὐ υυἱτΠποὰὲ {ΠῸ Δα ΠΟ ΟἵἉ σ6),7),207167)2. 

τῶν ὁμοίων] Ξετῶν ὁμοτίμων ((νγ. 1. 5. 5). ἐΐε 2γεγς. Α ἴεστη πϑϑᾶ 
1π {πε ατὶϑιοογαίίο βίαϊεβ οἵ ὅτεεοα ἴο ἀδποία 411] [Πποβα οἰ Ζηβ νΠΟθῈ 
ΤΑῊΪς ΘΠΕΠ|6 4 {Ππ6ῃ} το ΠοΙα {Π6 ΠΙσμθϑί οἤϊοοβ οἵ βίαΐθ, ἰη σοῃίγαδε ΙΓ 
1ποβα ὙΠῸ ἴγοτη ῬΟΨΕΙΥ͂ ΟΥ̓ ΟἴΠΕΥ οδιιϑθ5. Πα Ἰοβί {Ποὶγ [111] ρσογοσαίϊνε, 
ΔΠΑ ψψεῖα ΠΟΤ 1ἢ σΟΠΒΘΠΊΘΠΟ6 845 ὑπομείονες. 

εὐθὺς ἐκ παίδων] “ [το ΥΟῸΥ νεΥΥ ὈοΟΥΠοοά΄.. 
οὐκ αἰσχρὸν εἷναι] ὙΠΕ εχρ]απδίϊοη οὗ {Π15 Ῥεοι]αῦ σοὔδ τησβὲ (α5 

ὙΥΒϊα ΟΡ βοῦν ε5) θ6 βουσῃΐ ἴῃ {Π6 ἔπος {Παΐ ἴῃ σοτητηπη1[165 Π|ὸ ϑρατία, 
ψΠοΥα τηοβί ἱπίηρβ γε Π6]4 1ῃ σοτήτηο:), {Π6 τσ 5 οἵ Ῥσορεσίυ παῖι- 
ΤΑ} ]Υ [611 ᾿ηΐο ἀθεγαποα ἀηα πνοτα νἱο]αΐβα ποι οἤδηοθ. 

8 15. ἄρα] ἰ5 ᾿τοηϊοσαὶ: “1 15 συβίομηατΥυ, 1 ἴαπου, ] ἢ γοι", ἐπι- 
δείξασθαι, “ἴο σῖνε τι5 ἃ Ξρθοτηθῃ οὗ γουγ {γαϊπησ᾽, 

μέντοι] 15 εαυιναϊθηΐ ἀρραγθητ]ν ἴο {π6 Τιαίϊη ζαηηε7η1: “απὰᾶ ἴο θὲ 
ΟΠ ὙΟῸΓ συατα τιοίτουϊέλο αι (7.9. 1 ἃ 5: ρΡ]86 ΘΠ ρΠαϑῖβ ἢδὰ Ὀδθῃ 
1ηοπθα ἹΠοὰξ δὴν δαἀνεγβαίϊνε ἔοσοα (6.5. “ἴο ΡῈ ὧν αὐζ ρηξα7ι5. ΟΠ 
ὙΟᾺΥ σιιατα ἢ [Π6 Ὑ οΥ νου] ῬΥΟΡΑΪΥ Πᾶνα πϑϑᾶ δὴ ἴθ ἴΠ6 56ῆβε 
οἵ ααΐδο ΟΥ̓ ΞΙΠΊΡΙΥ τοί. 50 δραϊῃ ἴῃ [ῃ6 [Ὁ] ον ηρ 5θοῖ]οη νγῈ ΠΊΔΥ 
ἰγαπϑὶαία τοὺς κρατίστους μέντοι, “1ῃ6 Ὀαδὶ τηθη 7οζευϊέλεἐα) (715 ([ΠΕῪ 
816 50). τοῦ ὄρους 15 ἃ Ῥαγί{᾿ν6 σε ηῖνα. ᾿ 

8 τό. τοῦ κινδύνου] ἴοΥ {Π6 ῬΕΠ ΑΙ νγὰβ ἀτιμία ΟΥ̓ 1055 οὗ {Π6 {γα πο θα 
ἘΠῚ1] [Π6 οἤε μου Πμαὰ τεβίοσεα ἔννῖοα {ΠῸ ἀπιοιηΐ οὗ {ΠῸ ρυόρεσίυ ἴακεη. 
ΟΥ Αεβοῆ. 1. 113. ΕῸΓΣ πα ροβιίοη οἵ μάλα ἴῃ {Π6 5Βεῃίεποθ, 586 ποΐθ 
ΟΠ. 5. 8. 

εἴπερ] “1Παΐ 15 ἴο βὰν 1 1 ὁ [πε Ῥθδϑὶ πῆθη ΨἼηΟ 816 Ῥγθίευγθα ἔου 
οὔδος ἴῃ γου σοΠΊΠλη1ἰ65᾿. Νοῖϊοα {Π6 αἸΠδγαποα θαΐννεθη εἴπερ νυ] ἢ 
βίαίος {Π6 σᾶβε ἂ5 δὴ αϑςϑε7εέϊοῦε “οὐ {π6 πηἀοιβίαπαϊησ {Παϊ᾿, Δ Πα εἴ γε 
ὙὙΠΙΟΙ Ἔχρύεββοβ ἃ ῥχεζ “ βίηςθ, βεοῖησ πας᾿΄., ὙΠ [ΟΥΠΊοΥὺ 15 τιϑεα ἴῃ ἴῃς 
Ῥσεβοηΐ ᾿ἰπβίδποθ, 85 ἴΠ6 βρθδίζου ὑν]5Π65 ἴο οαϑί ἃ 510Ὑ οἡ ἴπ6 βἜπεῖαὶ 
δμαγδοίου οὗ (Π6 ΑἸΠποπίαῃ ἀδπηαροσιιεβ. 

ὑμῖν] “ΜΙ γουῦ᾿, “ἴπ γουγ βἰαίεϑ᾽. ὙῦὺῸ ΘΧΡΙ Δ ΑΙ ΙΟΠ5 οἵὗἉ [Π15 ἀαϊνα 
ΔΙΥΘ ΡΟΒΒΙΌ]6, (1) ἴο σουηθῖηα 1Ε ΟἸΟΒαΙΥ ]Π οἱ κράτιστοι, " γοτίγ ἸεδἸησ 
τηθη΄, ἴῃ ΝΠ ΪΟἢ σα56 νγὲ τηαῪ τοίου 1 ἴο {Π6 ο]455 οἵ ἀδίϊνεβ τηθηἰοηδα ἴῃ 
1ῃ6 ποίβ οἢ 1ν. 4- 2, (11) πα Ῥυθίθυδ ὈΪγ, θθοδῖιβα 1 τηα]ταβ {Π6 ῬΥΌΠ ΟΊ 
ΤΟΥ͂Θ ΘΠ Ρ Παίς, ἴο ἰγεαΐ 1 85 δὴ εὐλὲς ἀαἴϊνα, ὑνΒΊΟ ἢ 15 ᾿πἰχοαποεα ἰο 
“ἀεποίθ ἃ ραγ[οἱραϊίοη πα ᾿πίεγεβϑί ἴῃ {Π 6 Ῥεύβοη βρβαϊίηρ, ΒΡοκεῃ ἴο, 
ΟΥ̓ ΒΡΟΙΚΘη οἵ (Μία4ν.). ὙΠα ροβιτοη οἵ ὑμῖν αἱ {Π6 σοπητμθποαιηεπέ οὗ 
16 ϑεπίεποθ 15 ἔνουσαθ]α ἴο εἰ ποὺ οὗ {πΠ6 ἀρονε Ἐχρ᾽απαίϊοηβ, Ὀαΐ 
αραϊηϑέ ΟἿ σοι] ΠΪησ 1{ Ο]ΟΞΕΙΥ ὙΠ οἰ ΓΠοΥ ἀξιοῦνται οΥ ἄρχειν. 

8 17. τῶν ἑπομένων ἡμῖν κλωπῶν] “οἵ {π6 [Πϊενε5. ὙΠῸ Παπρ ΠΡΟῚ 
ΟἿΓ 5ἴερϑ᾽ [{ 15 ψ  τοϊποίαηςσα, 1 σοηΐθββ, {παΐ 1 ἀραπάοῃ {Π6 πιοσα 
Του ῖθ]Ὲ. σομηροιπα ἐφεπομένων, ἱποιρῃ ΚΌΠΠΕΥ 15 ῬΥΟΡΑΌΪΥ τὶσῃξ ἴπ 
τεραγάϊηρ ἴὶ δ5 1Π6 αἰϊεγαίϊΐοη. οὗ 5οπ8 σορυὶϑδὲ ΨὴΟ βαν Πἰβ ὁμαποα οὗ 
Ἰπηρτονίησ ἸΡΟῚ {Π6 ΟΥ̓ΘῚΠΆ] Ἐχρτεββίομ. νέμεται, “15 [βα Ὀγ᾽, Ραξ ἔῸΓ 
1ῃ6 1Ι{6γὰ] τηθαπΐησ οὗ [Π6 νεῦ 5ε6 [144. ἀπα ϑοοῖξ οὴ νέμω, προνέμω. 

βατὰ.. ἔσται] Τιὰϊ. “(πιαξίογ5) γν1}1 θῈ Ῥαββα θ᾽, Τῃ 811 βΈ ἢ οα565, 85 
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1 αν τορεαίθαϊν ποιϊςθα, ΞΙΡΡΙΥ ἴμ6 πιοϑὲ σαποῦαὶ ἡγοσά, 6.5. πράγματα 
ΟΥ χρήματα ταῖποτ {Π4η χωρία. 

8 18. ἐν τῷ ὁμοίῳ] “οῃ {Π6 βατὴβ Τοοίϊησ ἢ {Ππαπι᾿, Π|κ6 εἰς τὸ ἔσον 
ἡμῖν, “ἴο ἃ αϊγ ἐποοιπηΐθυ ν ἢ α5΄᾽. (ΟἿ. εἰς τὸ ἴσον καθίστασθαί τινι 
(ῶν». τ. 6. 28). 1144. ἀπ ϑοοίξ ἰγαηϑὶαΐθ “ΠΟΥ Ψ011 ποῖ ἀδβοθηά ἴο 
1π6 Ιϑνεὶ ρ]αἰη᾽, θαΐ της δἀαϊίίοη οὗ ἴ[ῃ6 ργοποιη ἡμῖν 15 [αΐα] ἴο {15 
τα π ετίηρ. 

8 2ο. Μεθυδριεὺ.] 77εἰ} γαϊγίη7)1, ἃ5. γγ6 αὐτὰ ἰο]ά ἴῃ 1Ψ. 1. 28, γγχὰβ ἃ 
ἴοντι 'π Ατοδάϊα. [115 δῇ ρθη σαοβίϊοῃ ᾿νΠΘΊΠ ΠΟΥ {Π6 ἀυίϊο]α 5ῃου]α θ6 
ἰηβοσίθα θείοσε Χῖος, [πουρῇ Καὶ πποὺ 7501 65 1ἰ ἃ5 ᾿πίθ πα 64 ἴο τηατκ {πὲ 
ΒΡΘοΐαὶ πηϑυϊῖ5. οὐ Αὐϊβίθαβ. Οπ {Π6 οἵπεὺ Παπά, 1 ἀρ θδῦβ 1 ΟΠ]Υ ἵννο 
Μ58, δηα ἰ5 Ομ 64 ΌΥ [Πε τηδ]ου!γ οἵ {Π6 εαϊίουβ, ἱπο πάϊηρ ΝΟ ΠΡ τες, 
Βουποηηδηη αηα ΜΙ δομ ΠΕ]. 

σύνθημα ἐποιήσαντο] “ἴπεΥ ἀρστερα᾽, εαπγα]απί ἰο ταῦτα συνθέμενοι 
ἴῃ {Π6 ποχί ββοίϊοη. 

8. 21. ταύτῃ προσάξειν] “ἴῃαξ με ψου]α Ἰοδα {π6 ἀββαὰ]ῖ τη {Π|5 
ἀϊγεοίοη ᾽. 

88. 22-εη. ,ϑγέεεδες ο7 1λ}ε »ιαγιαηῦγ. 
ἐγρηγόρεσαν] Ονΐηρ ἴο (πε οτος οὗ {πΠ6 ρύεβεπί ἐγείρω {Π15. ρ]ὰ- 

Ρεγίδος ἴα κεβ {πῸ Ῥ]δος οἵ ἀπ ουάϊπαιν ἱπηροσίβοϊ, “Ἰκαρί νγαῖοῃ᾿. 
8 22. κατὰ τὴν ὁδόν] ὙΠῸ Ρᾶ55 πῃηβηίϊοηθά ἴῃ ὃ 11. κατὰ τὰ ἀκρα, 

“ αἀναπορά ἀσαϊηβί {Π6 Ἔπθιην δοηρ {πε Πεϊσ β΄. 
8. 24. τοὺς πολλοὺς] (. τὸ πολὺ ἀΡονε : “Ῥεΐογε {π6 τηαΐπη Ῥοά 165 

(οὗ [μ6 σοπίεπαϊηρ Δυ1η165) Πδ 4 οἱοβεά". ΚὌππευ ἀπ ΨΟ]]Ργθομς ΑΠΠ|κα 
Ῥτείδυ {μ15 Ῥ]αίοηϊς ἔοσιη οἵ {πΠ6 ργεβεηΐ, νν ΒΙοἢ 15 Ῥσθβεινεά ἴῃ [6 ἔννο 
Ἰεαάϊηρ Μ588, ἰπ ργείδθγθηςα ἴο [ἢ Ἰαΐθυ δ Πα τ ΟΥ6 τι5118] ἰουιηϊηδίοη (συμ- 
μιγνύουσιν) νΥ 1 οἢ 15 Το ἴῃ [Π6 γα δ] Πα 6Υ. 

8 25. οἱ ἐκ τοῦ πεδίουΠ͵ (Οἵ τῶν ἐκ τῆς κώμης, ΤΥ. 5. 22. ΟΡΞεῖνα 
μον [Π6 σεπογαὶ ποτηϊηδέϊνε οἱ ἐκ τοῦ πεδίου 15 αἰτογνγαγ 5. σα θα Ιν46α ὈΥ 
Ῥαγίινε ἀρροβίξοη ἰπίο οἱ μὲν πελτασταὶ Δ Χειρίσοφος δὲ σὺν τοῖς 
ὁπλίταις. 

βάδην ταχὺ] “αἱ ἃ αυίοῖς τηατοῃ . βάδην 15 Ορροβα4 ἴο δρόμῳ ἔθεον, 
Βπξ πα ΠΗεα ἴῃ 15 τὰγπ ὈΥ {Ππ6 δα !ποη οἵ ταχύ. 

8 27. θύσαντες] (ἷ. 1. 7. 18 ἴογ [Π15 πἀ5ε οὗ {Π6 δοίϊνε ψπεπ [Π6 
1άδα ἰ5 {Παΐ οἵ 5τηρὶ6 βαοῆσα ἩΠοίπευ ἴῃ {Πα οί ν!ηρ ΟΥ̓ ΟἴΠουννῖβα. 
Οα {πε οἵποῦ μαπά, “ἴο ἴαϊςε {πῸ διιβρίοθϑ᾽᾿ ἴῃ τεσαζά ἴο ἃ [αΐατα ενοηΐ 15 
τερταβεηίθα ὈΥ {Π6 τηϊ44]6 νοΐοβ 85 ἴῃ ὃ 23. 

ΘΗΑΡΓΕΙ ὙΤ: 

88 1--τῷ. 772 Ογεεξς εγιέδγ {4 εοτεγι1γ} ο7 ἐἦε 7αοολί, τυῖο οὐεέγηε 
2)εῖγ 2γοργεσς ὦγ μγζϊγιρ᾽ οίογιος ογὲ ἐμοῦ: 7γ0η2 ὦ 7η10μγιαϊγε δἐγογησοία. 
Ζε 2ίαεο ἐς ἐαάε7ι αγταὶ 2ἐτιγιαογε. 

εἰς Ταόχου] ΤΠ τηοάετη 7.οελίγ, α ἀϊδίτιος οἵ δοῦρα. Βαΐ 568 
ποίε οἡ ὃ 5 οὗ [ῃ6 ργενίουβ οπαρίευ. ὙΠ6 ΘΟ ΠΕΙΥ 5 5111] {ΠΊΟΚῚγ ϑγοοαεά, 
Ῥεΐηρ οσσπρίθα ἴῃ ρατί Ὀγ 1π6 «ϑρμτυαγεδ, ομῈ οὗ {Π6 ἴδεν [οσεϑὲ γδηρεβ ἴὸ 
ῬῈ τηδί νυ Ἱ ἢ [ῸΓ ΠΊΔΠΥ͂ Π11165 τουηά. 

ἐπέλιπε] “Γ[αἰ]εα΄. τὕϑεα 1πιἰγταῃβιτν ΟΙΥ [Π15 15. ἃ ΘΟ ΠΟΙΟΥ͂ ἴογπα (Πα ῃ 
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ἀπέλιπε ΜἜΪΟ ΟΝ Πἰΐς δα πη15 ᾿πΐο Πἷβ ἑαχέ. (ὐοτηραγα {Π6 [ἈΆ1]1αΥ ΡΏγαβα 
ἡ σελήνη ἐπέλιπε. 

ἀνακεκομισμένοι] 5. {πὸ τηϊα]ς νοῖςε, οἷ. ἀνακεκομισμένοι ἦσαν ἴπ 
1ν. 7. 175 “Ἰῃηἴο νν] ἢ τηούεονεὺ πεν δα οατγῖθ ἘΡ 411 ἐμ εῖσ ργον 5 οηβ᾽. 
ΤῊῖ5. σοιηθϊηδίϊοη οὗ ἔχω ἢ ἃ Ῥαγίοῖρ]θ, ἀβαα}γ [Π6 δογῖδέ Ὀαὲ 
ΠΟΙΡαΥα ἔχομεν ἀνηρπακότες (1. 3. 14), ἀδεποίεβ δ οποα {Π6 2γεεδα γ᾽ 
αείΐογε ἀπ 1Π6 2γεδεγιέ σέαέδ. Τὶ 15 ἴο 511 {Π15 1Ιάεα οἵ σοπίπααποα {παΐ ἐν 
οἷς ἰ5 αἀἀε4, ἔὉΓ ΏΙΟΩ να 5ῃου]α οἰπουννῖβα πᾶνε ὄχρεοϊεα ἐς ἀ, “μδῆ 
ΠΟηνεΥβα (οΥ βαΐε Κεορίηρσ 2722 ἐλεηε᾽. (ΟΕ. Ον. Ζασέ. 1Π. 664, 271 δαεγὲ 
φΨε͵)γ τ ττογιϊς αὐϊέ. 

8. 2. Χειρίσοφος μὲν (οὖν ὙΠῸ τνογά οὖν, ΒΟ ἀρΡθαῖβ ἴῃ [Π6 
δαϊοηβ οἵ Βουπμοπιαπη ἀμ Μδοιη δε], 15 οὐηϊτθα Ὀν Κύππευ ἀπά 
ψΟΠΡτΥθομι. [τ που] ΡῈ αἸΠΠου]ξ ἐο ἐχρ]αΐῃ 1ξ, ἐνεῃ 1 [Π6 τηδπαβοτρί 
δυϊπουιν Πδα Ἰπ5{1Π66 15 ἸΠΒΘΥΓΟΠ. ᾿ 

εὐθὺς ἥκων} “ἸπηΠΠΘαἀ]ἸαίεΙΥ οἡ 5. ἀυτῖνα! ἡ. Αβ ἴῃ {πΠ6 ρῆταβε ἅμα 
μαχόμενος, νν] ἢ γα ἤανε δἰσοδαν ποίϊςβά, {Π6 δάνευρ {Ποὰρἢ ἴῃ 586 η58 
1 ῬεΙοησϑ ἴο τὴε ᾿εδαϊηνσ γε Ὸ 15 ΌΥ {πὸ ατεεκ Ἰάϊοιη αἰίδομεα ο]ΟβοῚυ ἴο 
[6 Ῥασξιςιρ 8. 

ἀθρόοις] “ἴογΥ [Π6 δυὴν σου] ποῖ δποῖγοϊθ ᾿ξ ἴῃ ἃ Ῥοᾶν Ὀεοδιιβα ἃ 
ΥΙνΕΥ τὰῃ του ἃ 1{᾿,---Ἰεανιησ πον νου ἴῃ πα αἸτεοίίοη [Π6 πάροδος τηδη- 
ἘΙΟΠΘα ἴῃ ὃ 4. 

8. 2. (καὶ πελτασταῖς))] ὙΠΕσε πνοσάς, ὑν]Οἢ ἀγα οτηἰθα ἴπῃ [τεα 
Ἰεδάϊησ μ55, δῖε Ὀγαοϊκεῖϊθα Ὺ Καμποσ Ῥεοασβα {πΠ6 1΄δα νΒΙΟἢ ΓΠΕΥῪ 
γορσαβεηΐ 15 νἰγί πα Πν σοηΐαϊπη6α ἴῃ οἱ ὀπισθοφύλακες. Οπ {Π οἰ ΠΕΥ ἢδηά, 
ΜΟΙΡτθοπΐ ἀπ Μδουοῆδεὶ ἤανα δαπη θα {Πεπὶ ᾿πίο {ΠΕ6Ὶγ ἰαχί. 

εἰς καλὸν]-Ξ- καλῶς, “ἴῃ σοοα 5Ξεαβοπ᾽, “ἴο σοοὰ ρυγροβε᾽. δῖα ἀσδῖῃ, 
1 νὰ τησβί πθθα5 ΒΙΡΡΙΥ δυσί ϊησ, ἰξ 5Που]α σανίδι νυ θῈ πρᾶγμα ταῖῃοΥ 
1Πδῃ χρόνον. 

8.4. (ἀλλὰ)] ΤΠΪβ ἴογοα οὗ ἀλλὰ Πα5 εξ Ἔχρ αἰπεά ἴῃ σοππθχίοη 
ΜΙ 11. 1. 4. [Ι͂πἢ {Π6 ργεβεπί ἰηβίδηοα, Πονγενευ, ᾿ξ 15. Ὀσδοκείθα ΒΥ 
ΚΌΠΟΥ δπα βοιηα οὗ [Π6 βὐϊῖοῦβ 85 [Π6 δα ποη οὗ ἃ ον σορυῖβίέ. 

οὕτω διατίθεται] “15 ἰγεαῖε 45. γοι 5εε΄. [Ι͂π {Π6 βεπίβηοε ψΙΟἢ 
[ΌΠΟνν5, [Π8 Ῥουτοηβ οὗ {π6 ἰεχὲ ἐποϊοβεά ψ] πη Ὀγαοκεῖβ ἀγα οχηἱ θα ὈΥ͂ 
ΚΌΛΠΟΥ ἀπ ΟΠ γθοπε οα [Π6 δας Πουν οὗ ἰουγ σοοα Μ88. 

ξ 5. ἄλλο τι ἢ] “ζ» ἐξ τιοέ ἐλε εασὲ ἐπα ποιϊῃῖησ ὨϊηοΥ5 οὐσ δάνδησε 3᾽ 
Τῃ ΟΙΠΕΥ ννογὰβ. “ἄοεβ δηγίῃϊησ ΠΙΠΩΘΥ ΟἿἿΓ δάνδπμοα ̓᾽ 868 ποίβ οἡ 
11. 5.1ο. 1ηαε ρῆγαβα ἄλλο τι ἢ 15 δῇ εἰ]Π]ρίϊοα] Ἔχργεββίοι ΤΑ] “ 5 
1 ηνίπΐησ εἶα Πδη... Ῥ᾿ “15 6 σαβε οἰ πούννῖβε {Πδη... ὃ᾽ σουσεβροπαϊησ 
1ὴ ἔἕδοϊ νι {Π6 1, τη 7τογι72ε-- 3 

εἰ μὴ] Οπε οὗ [Π8 τεσι δῦ ῬΏγαβοβ [ΟῚ ἃ Ἰεραΐξίοθ φΟ711171072. ΟΥ̓ (Δ 5 
ΒΕΓΘ) δὴ ἐχεεῤἼῖογι,. Νοῖβ 1ῃη6 οἰηϊβδίοῃ οἵ [Π6 δυίιο]6: “ἃ ἴξιν τῇβῃ ὧϑ 
οι ξεο΄. 

8 6. σχεδὸν τρία ἡμίπλεθρα] “«ΑῬοπέ 4 Ρ]εἴἤσατη ἀπ ἃ Πα]. ΑποίΠΕΥ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ [ῸΓ {Π6 58 ΠΊ6 διηοιηΐ, ΔΠα ΟΠπ6 πλοἢ π5εα Ὀγ Ηετγοάοίαϑ, 
νου] Ρε δεύτερον ἡμίπλεθρον, “ἴῃς Ξεοοπα ΟὨ]Υ ἃ ΠΑ] - Ρ] εἰ σιιπλ᾽΄. 

βαλλομένους] (ὐοΙηραγα ποία Οἢ 1ν. 6. 12, “νΏΙΟΠ νὰ τηιϑέ ΟΥΟΘ5 
ψἹΓΠ]η ταησα οἵἉ ἔΠΕΙΓ τη ]551165᾽. 

διαλειπούσαι5] “αἱ ᾿Ἰηΐεγνα]δ᾽, ΤᾺ. “Ἰεανίησ σραοθβ Ῥείνγεεπ ἐπεπλ᾿. 
ἀνθ᾽ ὧν] “οῤῥοοστίε ἐο ΜΠΊΟΗ᾽, ἀπὰ {πογείογε ὈΥ ᾿πέδσεηοα ἔγτοτῃ [Π8 

ςοπίεχέ “δελέγε νυ ο΄. 
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ἤδη] “πονν {Π6 τοπιαϊπθυ οὗ {Π6 ἀϊἰβίαποθ 2,072 ἐδαΐ ῥοϊγι1᾽. λωφή- 
σωσιν, “ὙΠΘΠΘΥΕΥ {ΠῸ 5ΠΟνΟΥ οἵ βἴοπμεβ 5Π8]1] πᾶνε αῤαζεα ᾽, ἃ Ῥοβίϊοαὶ 
τνοχὰ πϑϑᾶ ἴῃ οοπποχίοῃ ἢ 1ΠῸ ΡΙασιιθ αἱ ΑἸ Πεη5 (ἼΠππο. 11. 40). 

8 7. πολλοί] Νοῖϊοβ {πε ροβιζίοη οἵ {πῸ δυίϊο]θ, “ἴπ6 βίομαββϑ Ηγ ἴπ 
5Ποννεγς᾽. 

αὐτὸ] “πε νεῖν {π|πρ΄, ἢ δηβυνεγθά, “παΐ ννα τεααῖγε᾽. 
μικρόν τι] ΜΝ ΒΙΐα τεραγαβ [Π15 85 8ῃ δοοιβαίϊνε α7ζεγ παραδραμεῖν, πὲ 

1Π6 ὕπνο οἴαιιβθβ οἵ {Π6 βεηΐθποθ 81Ὲ ἸποΥ6 Ἐν ΠΪΥ Ὀα]αησεα 1 γα ἴδε 
ἴϊ ἂβ {πε ποιηϊπαίϊνε ἰο ἔσται, 1. 6. μικρόν τι ἔσται (ὥστε) παραδραμεῖν. 
ἀπελθεῖν 15 ἴο “σο Ῥαοϊς᾽, ψΊ ἢ ὙΠΟ σοπίταβε [Π6 πὲ οἵ ἀπῆλθον ἴῃ {Π6 
[ο]οννπρ᾽ 5ϑοίϊοη νυ Ἱἢ ἀπ ἜΧχαοῖ]Υ ορροβίία [οσοβ. 

8 8. ἡ ἡγεμονία] “ΤΟΥ Πα ἴοοῖς {πΠ6 θα ἀπηοησ (ἢ6 σαρίαϊη5 οὗ {Π6 
τεαυρσιατα᾽. λοχαγῶν 15 ἃ ρΡαγίἰν6 σϑηϊενα, ποῖ ρονευηθα ὈΥ ἡγεμονία 
Ῥαΐ [ΟΠ] ονίησ τούτου. ὙΠ λόχος ννΠΊοἢ 164 [Π6 νγὰν Παά {πῈῸ ροβί οἵ 
ἄδηρευ: σοηβεη θη], 45 ΔΥ̓ Πα Οὔβευνα5, δδο ἢ ΘΟΠΊΡΔΗΥ ἰοοὶς {Πα 
Ῥοβιτοη 1ῃ ἔπτη. 

φυλαττόμενος] “Ῥτοϊδοίϊησ Πἰπη561{᾿, 
ὃ. 9. καὶ ἄλλοι δὲ]ὀ ὅ866 ποΐξ ΟἹ ΙΨ. 1. 13. 
ὑφίστασαν] “ἄτενν ΠΡ {ΠΕῚΓ ΤηΘη ΤΟΥ 5} 6] οΥ 7π5ὲ οὐἰδιάθ [Π6 ἰγεας᾽. 

ΤῊΪ5 σοτηροιηά 15 τηοΥα βυρσσοβίϊνε ἴΠ8η ἐφίστασαν ΨΥ ΠΙΟῊ 15 Ργοίευγεα ὈΥῪ 
50Π16 οὗ {πΠ6 εὐϊίοτβ. Τί 15. αἰθὸ του ἴῃ δοσογάδηςσα ψ] ἢ {Π6 ἴξηβθ, νυν ΠΟ ἢ 
15 ΒΟΔΥΌΘΙΥ 5. Π40]6 ἴο 50 ᾿πβία ηίδῃθοιβ Δῃ δοῖ ἃ5 Πα] 11ησ᾽ Δ ΔΥγΥ. ΔΊ 
ΕἸΓΠΕΥ νΕΥ ΒΌΡΡΙΥ λόχους ταῖΠοΥ ἴΠπδῃ ἑαυτούς, ἃ5 {π6 Ἰαἰίου νοι] ΡῈ ἃ 
ΨΕΥΥ αΙΘ5 ΟΠ 06 ΘΟ βίγ πο ΙΟη. 

8 το. ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ προδρομῆς] “αἱ Θ40ἢ) οἵ 5 5411165΄, Κα Βανα 
ποίϊςεα [Π6 σΠαγαςίεσ οὗ [Π6 νεῦρ ἀνεχά ζετο ἴῃ σοηποχίοῃ ϑνἹ ἢ ΙΨ΄. 1. 16. 

8 τι. πρῶτος] τείειβ ἴο Αραβίαβ, “[ϑραυησ μΠῈ 5ῃοι]α ποΐῖ θὲ {πε ἢγϑὶ 
ἴο τὰ Ραβί᾿. δέδοικα μὴ: ΨΕ7607, 716, “1 ἴδαν βουπεί ῃ]ηρ τοῦδ ἨαΡρεπη᾽, 
Ῥαυΐ δέδοικα μὴ οὐ τ:67607 716...71071, “1 ἴδ Υ βοιῃθίμιηρ τοῦδ] ποΐ ὨΔΡΡΘη᾿. 
ΑἸΤΟΥ 4 βίους θηβα {Π6 ορίαίϊϊνε νν1}] οἵ σοῦγῦβα ἴαϊτα {Π6 ρ]αςβ οἵ {Π68 
5] ποῖϊνθ. ΟἿα Οἴου ᾿πηρογίαδηϊ σοηβι πιο 0 ΤΕ Πα] η5 ἴο 6 ποίϊςεά, 
ΝΖ. δέδοικα 1 {Π6 ἱπαϊοαίνα, Ἔχργθϑδῖνα οὐ σγεαΐ σεγίαϊ ηἰυ, 6. δ. 
δέδοικα μὴ τέθνηκε, “1 ἴξατ {Ππαΐ 6 15 ἀβαά᾽., 

οὐδὲ τὸν ᾿Αριστ.} “710ἐ σύε72 ΑΥὐἸϑίοηγτηϊβ᾽, δἃ5. οἴ πουννῖδα γα 5ῃου 
ταααῖΐγα οὔτε ᾿ῃ Ρ]αοα οἵ οὐδὲ [ΟΥ̓ {Πε656 βιισσθϑδῖνα Πθραίϊνε5. 

8 12. τῆς ἴἔτυος] “1ῃ6 τἱπὶ οἵ 15 5Π1614΄. Τί 15 αἷθὸ τιϑϑά [οσ {Π6 
{ε]1ο6 οἵ ἃ ψνῃεεὶ, ᾿Ἰπθθα ἴοσ {Π6 οαΐοῦ εἄσε οἵ δὴν τουηά Ὀοάγ. 

ἀντεποιοῦντο}) “τηδθ ῥγείθηβιοηβ ἴο σοιγασα δΔηα νἱεὰ ψ 1 οπα 
ΔΠΟΙΠΟΥ ἴῃ αἰβρίαγίησ [{᾽. 

8 13. ῥιπτοῦσαι) ΚΌΠΠΕΥΙ ἀργθαβ 11 ΒΟΥΠΘΙΉΔΠΠη 1ῃ Ῥταίοιστὶησ 
[815 ᾿τοαποηΐαίίνα ἔουτη οἵ [Π6 ργθβεηΐ, ννΠ] ἢ Οσσυγϑβ νἹἢ {Π6 ΘαΠῚ6 ἴΌτοΘ 
ἴῃ Ογγοΐ. 111. 1. 25 ΔΠ4 εἰβανπεσα, ἱΠπουρ ἰΠ6 γευ ἴῃ 15 τειηδίηϊησ 
ἴξη565 [0]]ονν5 {ΠῸ ἐουτηδίίοη οἵ ῥίπτω. 

8 14. ἐπισπᾶται) "ἀταρβ Πίτὴ ΔἰΓευ Πἰπι, ἀηα Ῥοΐῃ νγεηὶ ἰππ Ὁ] 1η 0 
ἄοννη {πε τοοῖϑ᾽, 

88 τ5--το. “22 721:727 ἐλε εοτεγιήγγν 97 ἐλε (λαΐγζεςσ, 7 ερεγίῤΖὝηίογι οΥ ἐλεεῖ» 
7655 αγιαἴ 77117171672. ο7 1175. Αἰ γγίνε αὐ ἐλε γίσεγ Ταγαστές, αγιαϊ, α767᾽ 
2απεἴγι ἐλγοιίσ ἐλ 22αἴ71 ἠαγιαῖς ο7 ἐλε «ϑεγέληγε, γεαεᾷ ἐλε εἴν οΥ Οἰγηερίας, 
οι τυλίελ ἐλεν ἑαξε ἃ ρμεῖάε. 

“Χαλύβων] (]1ε4 ὈΥ ΡΙΠΥ “4γη1έηο- Ολαϊγόες ἴο ἀἰπεϊησυθῃ {Παπὶ 
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του ΟἾΠΟΥ ὈΥηΟἢ ἐγὶ 65 γγηο ᾿ἸπΠαθιτεα Ῥοηΐαβ δηα Ῥαρῃ]ασοηῖα. Τί ἰ5 
ΠΟΠΙΠΊΟΠΙΥ 5 ρΡρΡοβεα {παΐ [Π6 ατεεῖκ ἔγοορβ [Ὁ] οννεα {πῸ τοδά ἴο Ααγζς 
ΜΏΙΟἢ δῖ 65 {Π6 58 ΠῚ6 1Πη6 85 {Π6 τηοάεσῃ τουῦΐαθ, δ, οσοββίησ {Π6 τηοπη- 
ἰαϊη5 ἴτοῦὴ Ααγς ἴο {πθὸ “γα εὐαὲ αἱ Αἴοι σλακ Ολαΐξ, σοτυρ]εἰεά ἃ 
Ἰουγπαυ οὗ βουηθίμιπρ᾽ τηοΥα ἤδη ΠΙγ πη1165. ὙΤΠε αἰζαγπαίίνα ἔΠΕΟΥΥ (ΤῸ Υ 
ΜΟΙ 566 ποΐθ οἡ ὃ 18) ἀϑβιτηθβ ἢδΐ ἔπεῪ ἔχανε ]]δα ἴῃ ἃ που ῃ- Θαβίευ 
αἰγθοίίοη ἴο {πε νϑ]]εν οὗ ἴπ6 ὑγλεγϑεῖ στε. 

τῶν πτερύγων) “ἀπάὰ ἴῃ ρΡίασα οὗ {πΠ6 τι508] 5]κγί5 ἴΠοῪ σνοσα ἐμ ΚΙγ 
ἐνιϑίεα οοτάϑ᾽. Βυ πτέρυγες ἀἴτα πηραηΐ {πε ἰτησοβ οὗ {ΠῸ συίγαβϑ νΒΙ ἢ 
ὙΈΓΘ 5ῈΑΠΥ τηαάς οὗ Ἰδαίου ΟΥ [6]. Ασοογάϊησ ἴο ΗπίοΠηβοη, ἐπα 
Οὔυἶγα55 1[561{ νγὰβ σουηροβαα οἵ [0145 οὗ ᾿Ιπεη, βίβξερεα ἴῃ νυ περ ῦ δ ηα 56]: 
Δηα {ΠΕ6Π ΟΠ ΡΓΕββθα 1ηἴο ἃ 50]16 ρ]αΐβ. 

8 τ6. ξυήλην] “πᾶ «αἵ {π6 εξ {Πεὺ οῦα ἃ Κηϊΐα οὗ {Π6 5ἰζε οἴ ἃ 
Τ,ΔοοηΪ Δ βοϊτηϊίατ᾽. ὍΠα ξυήλη ννᾶ5 5Βῃαρθα {κα ἃ ϑἰοϊὶα δηᾶ 15 ἃ [βεύτῃ 
οἵ 1, οοηΐαῃ οὐἱσῖη. ΒῸΥ ἔσφαττον 566 ηοΐβ οἡ κατεσφάγη, 1Υ̓. 1. 23, 
Δ {γα ηβ]αΐε δύναιντο 85 ἃ 7γεφεεγέαέζοε. 

ἀποτέμνοντες ἂν] “πεν νου] οαΐ οἵ {ΠεῚΓ Πεαᾶς δπα σαυτυ {Π6 ΠῚ 
ψ ἢ {ποτὰ οἡ {ΠΕῚῚ τηδγο ἢ. [Ι͂ἢ ἃ ποΐίε Οἢ ἵν. 5. 32, 1 δ᾽] παθα ἱποὶ- 
ἀεπίδ!!υ ἰο ῃ15 7 ἐχειεγεέα το 5επβε οἵ ἂν ψ ἢ {ΠῸ δουῦῖβὲ πα ἱτηροσγίδοξ 
1πα]οαῖνα. [1η {15 δηα 511 }114Υ σΟΙὈΙΠΔΙΙΟΠ5 1 αἰεοῖβ [Π6 Ῥαγίϊορ]Ὲ πὸ 
ἰεβς. {πὴ {Π6 Ἰεαάϊηρσ νεχὺ (οἴ. Το πηοβ. ὃ 1051, οὐκ ἄν ποτε τοὺς χρόνους 
ἀνελὼν... «τηνικαῦτ᾽ ἐκάλει), [Π6 ΓΟΥ̓ΠΊΕΥ οὗἁὨ ὙΠ ΊΟἢ 15 ῥσδοίϊοα !]ν ἐααϊνα]θπξ 
ἴο ἃ Ξεοοπα ᾿ἱπηρογίθοϊ. (ΟΙΏΡΑΓ͵Θ, ἱπ Ῥασίϊου]αῖ, ἃ ποία οἡ [Π6 ἔοτοε οἵ ἄν 
ἘΠῚ ΕΠῚ- τὸ Ὁ. 

μίαν λόγχην] Το ἀἰϊ!δ[πσπϑῃ τὲ ΠΌπῚ (Π6 Οτδοίδῃ βρεαὺ ψγῃ]οἢ Πδαᾶ 
8. ΞΕΩΟΠα 5Ρ|Κὲ δ {πΠ6 Ῥας ἐπα (στύραξ ΟΥ σαυρωτήρ) ὈΥ ΜΟΙ ἴξ οου]ά 
Ῥε ΡῥΙαηΐεξα 1η {Π6 στοιπά. 

8 17. ἐν τούτοι5] ΕῸΓ {Π6 ἔοτοα οὔ [Π6 ρυεροβιίίοη, 566 ποίθ οἢ 8 1. 
ὥστε μηδὲν λαμβάνειν] Τὸ ῥγεβεῦνα {Π6 τι588] οτος οὗ ὥστε ψῖῃ [6 

ἰηΠηϊῖνε {Π15 οἰαιιβα 5Ποι14 ΒΕ Ρυϊηῖεα ἴῃ οἰοβα σοπποχίοη ΨΠΠ [Π6 ῥγα- 
σεάϊηρ, 85 ἀδποίϊηρ {Π6 οὐγεεί νυϊτῃ νυ μῖοῃ [Π6 ΟΠ ΑΙ θε5 Πδα Ξέογεα υναῦ 
{ΠΕ6ῚΓ Ργον βϑίοηβ. ὙΠῸ γερμίξ 15 τηαυκθα ὈΥ ἴΠ6 οἤδησα ἴο {Π6 ᾿πα]οαξῖνα 
διετράφησαν. 

ὃ τδ8. ἽἍρπασον ποταμόν] (Οστεαίΐ ΑἸ ΠΙοα]ν 15 Ἔχρεγιεηοεα ἰπ ἰἄθη- 
{νιησ {Π15 τἰνοῦ, Τὰ Πα5 Ὀβθὴ σθηθΎα ΠΥ ἀβϑαμηθα ἴο θῈ {πΠ6 τηοάρδγη 
“41,2α-ελαῖ, τπι6 πουΐπουη ἀπά ομϊεΐ Ὀγαποὴ οὗ [ΠῈ ἄγαχεβ. Βαξ [815 σῖνϑυ 
σΟυ]4 5οασοεὶν Πμανε Πᾶα ἃ ψ] τ οὗ ἔουγ παπατεα ἔξεΐ αἱ [Π15 ρατί οὗ 115 
ΟΟυγ586, Οἢ {ἢ6 ἀϑϑυτηρίϊοη {παΐ ἴη6 αὐξεὶςβ [6]1 ἴθ νΠ 1ἴ αἱ {Π6 ροϊηΐ 
ὙΠΕΥα ἴἴ 15 ογοββθα ὈΥ {πε ΠΙΘῚ τοδα ἔτοπι ΕΥΖγοοτη ἀπα Καθ. Ἀσοοτά- 
ἸΏΡῚΥ Τιαγατὰ πα ΟΠΈΒΉΕΥ σΟΠΒΙ ΕΓ (Παΐ {πΠῸ ΤΙΝΕΓ Δ]]πα66α ἰο 15 1Π6 
ὅγε 51ε, σα ]]1εα αἰζευννασαβ {ΠῸ “2εαγης ἀηα “ςαγιοῖς. 

διὰ Σκυθινῶν] ΟΥ̓ ΠΪ5 {τΠ086 τγα Πᾶνε πο σεγίδιη Ἰηΐουτηδίϊοη. ΤΥ 
1Πνεα πϑασ {πΠ6 Επιχίηθ, θοσάθγϊησ οἡ [Π6 ἰευυ ΟΥΎ οὗ {Π6 ἤ7αεγο,ῖες, απὰ 
ὙΕΙΕ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἴΠ6 βυγνίνουβ οἵ ἃ ρατίυ οὐ βου ῃϊδη ᾿πνδάθυϑ. 

ὃ το. Τυμνία) ΤὍΤΠΒ Ρίαοθ μὰς Ῥβθη νΑΊ ΒΥ Ἰαᾳδπης ΠΕ ὙΠ 
Οορηασοτίγ, Φγεγοοῦρ ἃπια 75 217. ὙῊΕ 1αϑῖ ἀϑβι πη ΡΈΊΟΙ 15 [Π6 τηοϑέ ΡγΌΌ Δ ]ε, 
ΤΏΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ ἀ5 77οιεγιί 7  δεῖες 15 ΘΘΠΘΥΆ ΠΥ βαρροβαα ἴο σοΥΓοΞΡΟμ 
ψ ἢ Ζ εξένα Ζαρὰ ἴτουμη νὴ 7.227 15 ἀθοιῦΐ 5Βιχίν τη1165 ἀἸβίαπι. ΤῊϊ5 
νου] σῖνε Δ ἀνεῦασα ΠΊΔΥΟΉ Οὗ ἔνγεῖνε Π11165 ἃ ἀδῪ 1 ψγα βιρροβε {π6 
ατεεκβ ἴο Πᾶνε [Ὁ]ονγεα 1Π6 να ]]Ὲὺ οὗ {Π6 σμμγιρᾷ δῖε. 
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πέμπει] ΤῊϊ5 Πἰβίοτὶς ργεβοπί, Ὀείησ ααιϊναϊοπὲ ἴο ἃ ραϑὲ ἴβηβθ, 
δοσοιηΐβ [οΥ {Π6 ορίατινα ΒΟ ἢ [Ο]]ονν58. 

τῆς ἑαυτῶν πολεμίας] “ὙΏΪΟῊ νγαβ αἱ γγὰγ ΜΙ Πϊθ ον ἰτρε᾿, Οἵ. 
εἰς τὴν ἑαυτοῖς πολεμίαν ἴῃ ἴῃς πδχί 5δοῖίοη. 

88. 2ο--οηή. Ζ7)1ε1γ ριεείαϊε εογείμεεζληις ἐζεηε ἐλεν γεαεὰ ἤομπέ ΖἬεολες 
αηια. οὐΐαῖγε ἐλεῖγ 3γ5ἐ στετὺ δῇ {λὲ δεα. 

(πέντε ἡμερῶν)} “ἴῃ ἤνε ἀαγβ᾽. [ἀ{. “αὐ το, ῤεγῖίοα τυϊξλῖγ ἤνθ 
ἄαγϑ᾽. ὙΠΕβα νγοσάς ἀγα τείαϊηθα Ὀγ ΝΟ] Ρτθομί, Βογηθηηδπη, ἀπά {ῃ6 
τη Δ] ΟΥν οὗ ἴη6 δαϊΐοτβ, ἱπουρὴ ἴΠῸν ἀγα ὉΠΩ͂ΘΥ {ΠῸ ΠΘσθββιυ οἱ ἰγαπϑ- 
Ροβιησ ἴδηι ἔγοτη ἴῃ ρασα ψῃ]οἢ {ΠΕῪ ΟσΟΙΡΥ ἴῃ 1Π6 Μ85 δἴϊζεσ ὅθεν 
ἴο {Πεὶγ ῥγεϑδεηΐ ροβί[οη πη {πῸ ἰεχί. Κύπηθυ, ἤπονγανεσ, σοπ ΘΠ) η5 
ἴπθπη ἂἃ5 8ῃ ἱπίεγροϊαίίοη, [πε οὐἱρὶπ οὗ ννῆϊοῃ τηᾶύ, Π6 [Πϊηκ5, ΡῈ 
Τουηα ἴῃ ἔπ6 ορεηϊηρ οἰαιβα οἵ ὃ 21 : καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ (ἱερὸν) ὄρος 
τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ. 

τεθνάναι) Νοίίοα {Π6 σοτία! ΠΥ Ἔχρτεββϑθα ὈΥ (πς ἴθδηβα, “ἢ οἥετγεά 
ἴο Ὀδ 5]αῖπ οὴ {πε 5δροῖ᾽. Ὅῇδε νεῖ ἐνέβαλεν 15 ἴο Ὀ6 ἴακεη, 85 πϑ88], 1ἴ΄ 
Δ ἸΠ γα 51 {Π1γ8 56 η56 : “Π6 Παά επηίεγεά (1. 6. ἱπνδα 64) [Π6 ἰθυσιτουυ νυ] ἢ 
νγὰ5 αἴ δητηΥ ὙΠ ΠΙ5 {0 ε΄, 

τῆς τῶν ᾿Ελλήνων εὐνοίας] “σοοά “11 δοτυαγας [6 ἀτεεκβ᾽, ΒῸγ {πα 
σεηϊίνε τῶν Ελλήνων, 566 ποίβ ΟἹ ΙΨΡ-. 5. 13- 

8. 21. τὸ [ἱερὸν] ὄρο] Πα δα]εδοῖϊνε 15 οὐηϊεα ν ΚΠ πεΥ ΜΠ 
ἴπ6 ὑνο Ῥεϑίὶ μ5885. [{ ἰ5 ἃ 5]1σῃϊξ αὐριπιθηΐ ἴπ 115 ἰανουγ {Παΐ [Π6 ἀποίθης 
ὯΟ 1655 ἴπδῃ {πε τηοάθυη πᾶηὴα (7 γα ΟΥ Ζ ἐξῖεὰ 7 .α91} 15 βυσσεβίϊνα 
οὗ ἃ οἴδρεὶ οὐ πιοπαβίεσυ ΠΏ ]Οἢ Παά εχἰβίεα οἡ {ΠῸ βροΐῖ. 

8 22. ἔμπροσθεν] ἴῃ ορροϑι[ἴοη ἴο εἵποντο ὄπισθεν νΥ 1 ἢ [Ο]]ονν5. 
βοῶν ὠμοβόεια)] [πῃ 1Ππιτγαῖίοη οὗ [815 σϑηϊνα ΝΥ ΙΕ σοι ραγοβ βοῇ 

ΕΧΡΓΙΕΒΘΙΟΠΒ 85 ἐμὸς τοῦ ἀθλίου βίος, ψπετα ἀθλίου 15 ἴῃ ΔρΡροβιτοη σν ἢ 
ἐμοῦ ἴο ὈῈ Ξιρρ!ιεα ἔτοπι ἐμός. ὅ0 ἴπ ἴΠ6 ργεβεηΐ Ἰηβίδηοα βοῶν 15 ἴῃ 
ΡΡοβίτοη νυ Ἱ ἢ [Π6 58 Π16 σϑηϊςνα ᾿πη 0 ]164 ἴῃ ὠμοβόεια. 

8. 22. οἱ ἀεὶ ἐπιόντε5)]͵ ΕῸΥ 1[Π15 π56 οὗ ἀεί, 5ε6 ποίβ οὔ [1Υ̓. 1. ἴ, 
“πε {τεβϑῃ-σουηεῖβ ἂς ἔζεν αγγίσεα᾽.. 

8 24. παρεγγυώντων] “ΤΕ] 1415 τ ἀρρΡτορεγαγθηῖ᾽ (Λ 7,215: 67), “ΟΠ Θοσϊησ 
ΟἹ 1Π6 τεβε᾿ (γάλι). Βαΐ, ἴο πάσα ἴτοπὶ {Π6 5βεηβε οἵ παρεγγυήσαντος 
Ῥεῖονν ἀπ παρεγγυῷτο ἴῃ ΙΡ. 1. 17, ἴξ ΟἸΘΑΙΥ Τα ὴ5 ΠῸ τῇοχα ἴπδῃ 
“Ῥαββίησ [6 ννογὰ (Θάλαττα) «ἰοπρ {πε 11η65᾿. 

ἠλαύνετο] ““γεῖα Ρργεϑβεά ἴο ἃ σα!]ορ᾽. [1ϊ. ἤννεσε ἀτγίνεη ματά᾽. 
ὃ 25. περιέβαλλον] ὅ0. χεῖρας, “ἴπδν [ἤγανν {Π6ῚΓ ΔΥτη5 σοι Πα ΟΠ6 

Δηοίμεγ ἡ. Δοοοτάϊησ ἰο Ταΐε ἀπα οἴπεῖβ {Π8 γϑοϊ ργοο υ οὗ ἐμ δοίϊοῃ 
τααυϊγεα {Π6 τη 4]ς νοῖςθ, θαΐ {Π6 εηρ]ουτηθπηΐ οὗ {ΠῸ δοίϊνε 15 ποΐ ἴη- 
σοηδίβίεηί εἰζΠεὺ ὙΠ ΔΠΔΙΟΡΎῪ ΟΥ̓ Βαασα. ὙΠ6 ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ ἔογοα οὗ {6 
τῊ]4416 15 ἴο “γον σογεοίλ 17 γοτέγιαὶ ογιεσείγ ᾽, 6. 5. τεύχεα, εἷμα ἀηὰ 
ἴΠ6 πκ6, Ἐ1|6 (Π6 σοηνεῖβα 15 ΤΠΊΟΓΘ τι5ι18] ἴῃ ἃ ΤηθΐΑ ΡΠ ΟΥΙΟΔ] 56η56, ἴο 
“ἴῆτονν ογεδσοὶ 7 αγοτεγια σοηιοέλ γι", 1.6, ἴο αῤῥγοῤγίαίε ἰι. 

ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος] " ΞοΙη6 ΟἿΘ ΟΓΥ ΟἴΠΕΥ Πανὶηρ ραββεα {Π6 τνοσὰ 
ἴο ἄο 5ο᾿. Ὅὕῆε ρῆγαβθ ἴῃ {1]] ννουἹᾶ παν θβεῆ παρεγγυήσαντος ὅστις δὴ 
παρεγγύησεν, ΟΥ̓́, 5:11] ΠΊΟΥΕ 5]ΠΏΡ]Υ, ὅστις δὴ ἦν. 

8 26. κατέτεμνε] Α5 οἴπουνίβα {ΠΕ Ὺ γο] μανα Ῥεθη οαιτὶεα οὔ 
ὈΥ {Π6 ᾿ῃΠδὈϊταηΐβ οὗ {Ππ ἀϊβίσιςς. 

8 27. ἀπὸ κοινοῦ] “ἴτοτα (ῃς σοτητοη βίοοϊς . Νοίϊοβ {πε ἴοσοβ οὗ 
1Π6 υίο]α ἰῃ τοὺς δακτυλίους, ἃ τεδάϊηρ ννΠϊοἢ ΘΟΠΠΕΙΕΥ τοσαγάβ ὙΠ 
ΒΒΡΊΟΙΟΙ : ἦ Ζἠεγ τἱησϑ᾽, “[Π6 τίηρϑ γμῖο ἢ ΠῈ σαν ΟἹ [Π6ῚΓ ΠΏΡΟΙΒ ᾿. 
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ΘΈΑ ΉΝ Ὑ{ΠῚ’ 

8ξ 1τ-ὃ. 7116 Ογεεῖς δγ1{67 ἐλε ἐεγγίΐογγν οὐ ἔλε Π7αεγογιές, τυῖο αέ γε 
οῤῥοσο ὁμέ αὔήεγτυαγαῖς αεεῖεέ ἐζεηῦ. (ογαίμείεα ὧν ἐλεδο ἐδεν αγγίζο αέ ἐδ 
7ρορέϊεγς ογ ἐλε (οἰελίαι5. 

διὰ Μακρώνων] ΤΠαβ6 ἀτα ἴῃς «ϑαγ721 τηθη]ο θα Ὀγ Θίγαθο, δ Πα ἀγα 
ΒΌΡΡοΟΞβα Ὀγ Ηετοάοίιβ ἴο πᾶνε θθθὴ οἵ ἴπ8 βαϊὴηβ [ΠΥ ἃ5 ἴῃς (ο]- 
ΠΠΪαΠ5. 

ὃ 2. οἷον χαλεπώτατον] “οπ {ΠεΕ1Ὁ τὶσῃιξ Παπα ποὺ Παα Πρ στουηά 
τηοβί αἰ Πποα]ς οἵ ἀβοοπς᾿,. [ἢ ΡΪαςε οἵ ὑπὲρ δεξιῶν, ννη]ο ἢ 15 Ρτείθγγοα ὈΥ 
Κύμπου ἀπα ΟΠ Ργθοἢς οὐ {Π6 δας ΠΟΥ οἵ ἵννο σοοά Μ55, {Π6 π]Δ] ΟΥ̓ 
οὗ [ῃς6 βδαϊίουβ σῖνε ὑπερδέξιον, ἃ Δα] οίνα ὙΠ] ἴῃ Ν. 7. 31 ΡΡϑδῦβ5 
ἴο ΡῈ ἃ τῇϑῖα βαιϊναϊθηΐ ἔου ὑψηλόν. Οὔβεῖνα [Π6 δα !τοη οἵὨ οἷον [ΟΥ̓ 
1Π6 Ῥαγροβο οἵ βίσεηρίποηϊηρ {ΠπΠῸ σα ρουϊαῖνε [21{, “ἃ ὈΪασθ 58 0ῃ ἃ5 {πα 
τηοβί αἰ που] 15 ἢῚ 

ἐνέβαλλεν] “Θπηριε4 1|561{᾿Φ ὍΘ ψννουάϑ δι᾿ οὗ ἀγα ἴο ῬῈ ἀπᾷογοίοοα 
8.5 γϑίθυγιηρ ἰο ἴῃς 1α5- Πα ῃγεα τῖνοὺ (ὁ ὁρίζων). (ΟἹ, ΟΠ σπου ρΙαοεβ {Π6 
Ἰαποίίοη οἵ ἴπεβῈ ἔννο υἱνεῖβ ΠΟΔΥΓ (Π6 τηοάθυῃ ν᾽ ]}ασε οἱ Ζ)αγιαχεία. 
Ομ οἵ [πε τίνεῦβ (μῈ Δ6145) σομηϊηρ γοτὴ {πὸ που -τν δὲ Πα 5 γθυπαυςα ὈΪΥ 
βίβερ Ῥδηῖκ5, υἱβίης Πίζθθη οὐ ἰνγθηΐυ ἰδεῖ, νυ 111} Π1115 ἀθονα, οἵ απο] 
Δβοθηΐ Οἡ ἴῃ6 βαβίευῃ 5146, δηᾶ ἃ οἤασϊη οἵ τοῦθ Δοσθβϑι]6. ΘΠ οι] δὺς 
ἡ {Π6 ορροβίίε ; θοίῇῃ αἴὰ σονοσεα ν 11 ΠΥ5 Δ Πα 51] ΕΥ ΡΟΡ]αΥ5 οἱ 51η8}] 
51Ζε (παχέσι μὲν οὐ). 

δένδρεσι) ΤΠΪ5 ἰουη (ΒΟ ἈΡΡθαῖβ ἀσαὶϊπη ἴῃ δε. τ᾿. 14) 15 Ῥτε- 
[ουγεα ὉΥ Κύππευ ἴο δένδροις ἡ {Ππ Δα Πουῖν οὗ {Ππ6 ἔννο θεϑί Μ88. 

ἔκοπτον] ὙΠΕΙγ οὈ]εοΐ ἴῃ [15 νγὰβ ἵννοίο!, (1) ἴο οἰθδὺ ἃ ραββασε ἴο 
1Π6 τῖνου, απ (11) ἴο 58 ἴΠ6 ἴγθεβ ἃ5 {ΠῸῪ [6116 4 {Ππϑῖὴ ἴοσ Πα ρΊησ ὌΝΟΥ 
1Π6 5ίγθδη,. 

8.3. λίθους εἰς τὸν ποταμὸν ἔῤῥιπτον] ὍΤΠδ τηοίϊνε ἴοΥ {Π15 15. ποῖ 
οἶθασ, [που ρ, ἴῃ 411 Ῥγο ὈΙΠγ, ᾿ξ νγαβ ΒΠΡΙΥ ἴο ψαγη Ππϑῖ ἀσαϊηβέ 
αἰζειηρίϊησ ἴΠ6 ράββαᾶσα οὗ (Π6 γἵνεσ. {πὸ ἰάθα {Ππαᾶΐ {ΠΟΥ ἡνετα ᾿πιθ πα θα 
85 δίβρριηρ-βίοηθβ, ἃ βισσεβίϊίοη δὐἀορίθα Ὀγ ΚΠ ΠΘΥ, ἀρρθαῦβ ἴο ΠῚ 
[ατ- [εἰσ ῃθα πα Πρτο ρα ὈΪο. 

οὔτε ἔβλαπτον) ΠΪ5 15 (ῃ6 γτεδάϊησ οἵ ἔννο σοοά μ58, απα 1 Πείϊενα 
{[παΐ Μδοιηίοπδεὶ ἰ5 τῖσῃϊ ἴῃ γεϊαϊπίησ 11, [που σ ἢ Πα σοι] Πανα δα εξ ἃ 
ποίβ 1 Ἐχρ]απδίϊοη οἵ 50 γϑιπαυαῦ 8 ἃ βοϊθοϊδιη. Ἠδδα [Π6 νυ ευ τε 
{Π6 οὐ παυν βεηαθποα οὗ ποραίϊνοϑβ (1.6. οὐ... οὐδὲ οΥ οὔτε... οὔτε), ΠΞ ννοι]ᾶ 
Πᾶνε γεργθβεπίθα {Π6 ἔννο οἰαιιβα5 οἵ {Π6 βθηΐεποα ἃ5 οἱ ἐψζαΐ ᾿πηρογίαποθ. 
ὙἼΠαΐ {Π15 νγὰβ ποί Πὶβ ᾿πίθη ΠΟ νγῈ τηαῦ ὙΘϑ ΠΥ ΠὲοΥ Ομ [Π6 Ἐπ ρας 
Ῥοϑβιίοη οἵ {π6 Ἰθδάϊησ ποραῖϊνθ, ννῃΐϊοῃ (1 1 ΤηΔΥ τι5ὲ {Π6 ΘΧχρυθββι ἢ) 
σονεῖβ {Π6 στουηα οἵ {πΠ6 βεοοπαᾶ : “{πεῪ 414 ποῖ γοδοῇ ἰπϑιὴ αηαὶ δογῖδε- 
φιιογεέζν αἰαὶ ποῖ ᾿π] τα {Ππϑπη᾿.. 
Βγθ θη θα οἢ βοῖγεβ {Π6 αἰ ΠΠοα]ν ὈΥ υυυϊτησ οὐδὲ ἴοΥ οὔτε. ΥΠΙα 

γοαάς ἐξικνοῦντο δὲ οὐδέ, οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδένα, ἃ τηοβί ᾿πίο]ογα Ὁ] 6 5εη- 
ἴε ποθ. 

8 5». ἀντιτετάχαται)θἡ ΑἩἡ Τοηὶϊς [οΥπὶ ἰοΥ ἀντιτεταγμένοι εἰσὶν τιϑ64 
τε ρθαίθα!ν ὈΥ. {Π6 πιοϑβί οἰαβϑῖσα] νυ ου5. 

8 6. καὶ ὑμεῖς] Α τεϊοτί ἴο {ῃ6 ππεβίϊοη τί χρήζουσιν ἡμῖν πολέμιοι 
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εἶναι; Ιῃ ἴθ ΔησΕΥ Πονανευ {ΠῸ σΠαγσα οἵ ΒΟΒΕΠΥ 15. ἐφιῤ[ϊεαά 
γαῖμεσ {πη ἐχῤγεσσεαῖ ἴπ ἔθ νψοτάβξ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἔρχεσθε. ΤΠ6 
Ἐπ ρΙ ουτηεπέ οἱ ὅτε ἴῃ ἔνγο ῬΆτΆ]}16] οἸδιιβεβ ΙΓ ἃ ἰοΐα!ν αἸΠδυεπέ βθηβα 
ἰ5 ἐπέϊγε!γ ἴῃ Κεαρίησ Ἰ ἢ Οὐγ δας πουβ πϑασα. Ηἰ5 βυϑβίθιηδίο οσοηΐετηρῖ 
ἴῸΥ πϑαΐπθϑϑ δῃὰ εἰεσδηςα οὗ βίγ]β [ουπι5 οπα οὗ [Π6 οῃϊε 5] βοίβ οὗ 
Ιπίτοά. 11. 

8 7. εἰ δοῖεν ἂν] ὙΤΗδ δἀάϊεϊοη οὗ ἂν ᾿τΡ]165, 85 588], ἃ ΒΞ ρρυεββεά 
Ἐγροίεβῖβ, 6. σ. εἰ αἰτήσειαν (τ ῖοἢ ΚΠ ΠΟΥ βαρραβίβ) Οὐ βοὴ εααῖνα- 
Ιδηί. (Οἵ. εἰ ἐθέλοι ἂν 1π τι. 6. 27. 

λόγχην] (. Ηοπ. 2. Ζ. 23ο. 
8 8. συνεξέκοπτον] “" ΠΕΙΡΕΑ {Π6π ἰο οἸθαυ {ΠῸ ἔγχεα ἔτοτη {Π ΕΓ ραίῃ 

Δα ψουκεα δἱ τηαϊκίηρ {Πεὶγ τοδά, ἢ (Π6 νίαν οἵ ἐουνναγάϊησ ἴΠ6πὶ 
ΓΠγουρΡῊ ἐπε ]Γ ἰευγουγ. 1 Ργείευ {Π|5 τα πάδγησ οἵ ἴῃ6 Ῥδυίοιρ]α ἴο 
[Π6 αἰζογηδίϊνε ἔπ ΟΣ γΏΙΟἢ νου Ἱα ΠἸπ1 115 ἀρΡρΠοαίίοη ἴο (Π6 δοΐαδ] 
Ράββασα οἵ {Π6 τῖνεσ. 

παρήγαγον] “ἰογνγατά 64 {Π6ΠΔ οἡ {ΠΕ νγαῪ ᾿. 
88. 9ο-τι9. Ζ ρέεγ ἐλε ἐεγγἽονγ οὗ ἐλε Ορέελέαγις τυῖο 476 αἴγατογε τεῤ 072 

ὦ γαηιφῈ οΓ ἀϊ||5 ἐο οῤῥοτε ἐλεῖγ ῥγοσγέσς. 726 Ογεφας αἰϊοίοαῖσε ἐἤεηε αγιαῖ 
ΦΉ ΠΩ, 172 αἱ 711ε7)ι667. οὗ οἹίαρες. 

ὄρος μέγα] ΤΠε Αοίαέ Ζαρὰ οἵ Βταπί, απ ἀγα Ααόαι οἵ Ἡ ατη]οη. 
οἱ Κόλχοι] ὙΠΕΥ ὀοςαρί θα {πΠ6 σοαβί οὗ ἴπμε Επχῖπα ποτ 7 γαξεέξιές 

ἴο {η6 λας. 
ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα] 1 Πᾶνε οπηϊἰεα {π6 Ρταροβί!οη κατὰ 

Ῥείογε φάλαγγα «ἢ ΜΟΙ Ρτεομέ, Βουπϑιηδπη, αἀηα ἐπ6 πηδ]ουΥ οὗ {Π6 
Εαϊίουβ. ΚΌΠΟΥ τείαϊηβ 1 οἢ {πΠ6 δυςπου οὗ ἴἢγτεα Μ88, ΟΪΥ οπῈ οὗ 
ὙΒΙΟΠ Π85 Δ ΠΥ 5ίτοησ ΟΪ41ΠῈ ΟΠ. ΟἿἿ τΤαβϑρθοΐ. 

βουλεύσασθαι ἢ “[ο τηϑϑὲ απᾶ ἀε]]θεγαίε ᾽, ΕῸΣΥ ὅπως 
σι {Π6 ἔπΐατο ᾿πα]οαδίνθ, 5ε6 ποΐθ οα ΤΡ. 6. γ7. 

8 το. διασπασθήσεται] " 111] θ6 Ὀτοκεη᾿᾽. 
8 11. ἐπὶ πολλοὺς τεταγμένοι] ΟρΡΡοΞΕά ἴο ἐπ’ ὀλίγων τεταγμένοι 

Ῥεΐονν, “γχαγιν εἴδοῤ... τυ ἀἰεοῤ᾽. 
περιττεύσουσιν ἡμῶν] “Ὑ1Π ΟὐἐΠαΤ ΕΓ τ ἀπα Ψ}1}} ΕτΡΙΟΥ {ΠΕῚΓ 

ΒΌΓΡΙΠ5 ΤΊΘΠ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΕ {ΠΕ6Ὺ τηδΥ ρΡἰθαβα. Ια 04115 αἰζθπίίοη ἴο 
{πε ἔδοξ Παΐ [ῃς σεηϊῖνε ἡμῶν 15 ἄπε ἴο {πε Ἰάξα οὗ σοπηραγίβοη νης 15 
ςοπίδ! 66 τη {πε νευῦ. περιττεύσουσιν 15 ̓ 1518}}γ γα 5] αἰαα “ νΜν11] οφείγηαγιξ 
ι5᾽, 8 56η56 Ψ ἜΘΗ, πουρῇ ἱπηρ]|1ε4 ὈΥ {πε οοπίεχί, 15 ἀβοϊ ε]ν 1655 
Τοτοῖθ]6 ἔπη ἴΠ6 οὐ σῖπα] ἴθ : “πε ἸΙοηρετ [6 Π]6, [Π8 τῆοσξ ΠιτηθΤΟΙ5 
Ψ}1}} [6 ΘΠΕΙΗΥ͂ Ῥὲε ἴῃ ρτοροσξοηῃ ἴο 1ΐ5 πΌπε᾽. 

ἀθρόων] “ὉΥ ἃ 5πηα] τἀ ΠΘοι5 ἀ558 Ὁ} [ἢ βοπηθ ρατγίϊοα αυ “αατίευ Ῥοίἢ 
οὗ ΠΉ1551165 ἀπά τηεη᾿. ὍΤῇῆε δάϊεοϊϊνε πολλῶν, νυ ῃϊσῃ ἄοθϑ ποῖ ἀΡΡεαυ 
ἴῃ [Π6 πίθου Μ88, 15 ᾿ αὐάοά ἴῃ ξουσεία]ηθ55 {Παξ [η6 τγοτά ἀθρόων μαά 
Ῥθδη οοπβίγαυςςε τυ] ἀνθρώπων 45 νγ6}] α5. ψἹ βελῶν. 

8 12. ὀρθίους τοὺς λόχου] ΒΥ 115 ΟἸΕνΕΥ πηαπόθαντα οὐὨ Ὀυϊπσίησ ὑὉ 
1Π6 ΔΥΙΩΥ͂ ἴῃ ῬΆΓΆ116] σΟ] τη η5 ἢ ΟΡ Π 5ραοαβ Ὀεΐννεεῃ ἔπαπῃ {πε εχίβη- 
βίοῃ οὗ {ΠεῈ ῥῃδίδηχ νγαὰβ βϑθοιγθα πιῖποῦΐ 115 γε κπθθθ. “ ΜῪ δάνϊςβ 15 
τῃαδΐξ νγε 5ῃου]α ἴοστῃ ἴῃ σοτηρδηΐεβ ἴῃ σοἰπτηπ Δ πα ΟσΟΙΡΥ 5ΌΟἢ δΔη αχίεπζ 
οὗ στουπα ψ]ἢ [Π6 σομρδηῖεβ ὈΥ ἰεανίηρ ᾿πΐογναὶς Ὀεΐννθεη {Ππεπὶ {Παΐ 
ἴμοϑα ΨῆΟ δῖα δ {Π6 Ἔβχίγζεπια επα5 541} ἢπα {μπεηηβοῖνεβ ουΐϑι4α {8 
ΘΠΘΙΉΥ 5 ΜΙ] ησϑ᾽. 

διαλιπόντα5) (ἴ, τιν. γ.6. ἘῸγ ὅσον ψ] [Π6 ᾿Ἰηβηϊῖνα, 566 ποία ἢ 
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ὅσον σκοταίους διελθεῖν (1ν. 1. 5), ψΜΉΠ]16 {Π6 ἔοτος οὗ {6 δογῖϑβέ γενέσθαι 
Βα5 θββη δ᾽ γεααν ποίϊσθα [ἢ σοηποχίοη ψἹ ἢ τν. 6. 9. 

οὕτως ἐσόμεθα) “πα {Πιι5 ο2εγ 771}, ν01}} θῈ αἰβροβθα δ5 [Ὁ] ονγϑ᾽. 
ἘῸΓ {Π|5 σΈ ΠΕΥ] Ποιηϊηδίϊνα δης 115 σι Ὀβθαποηΐ ἀἸβιγ θαίίοη, οἷ, ταν. 6. 25, 
οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν ᾿ Ελλήνων... Χειρίσοφος δέ κ.τ.λ. 

οἱ κράτιστοι ἡμῶν] Βεσδῖιβε {Π6 λοχαγοὶ νγοι]α πάτο αἱ {πε Πεδά οὗ 
ΕΔ οἢ οοἸ] πη η. πρῶτοι 15 ἃ φοπ]εοΐαγαϊ ἐπιοπαάδίϊοη (ἀοοερίεα Ὀγ Κα Πη οὕ, 
Δ ΟΠ Ρτεομς δηα {Π6 τα] ουγ οἵ {Π6 βα!οΥβ) ἴῃ ρ]σα οὗ {π6 τηδηπβοσϊρὲ 
τεααϊηρ πρώτον, νν 1 ἢ Π:Παοχί 511} γοίβιη8. 

8 13. οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ) “ποΐ ἃ τηδῃ οἵὗἉ [Π6 ΘΠΕΠΊΥ Ὁ}1}] ΔΠΥ ἸΟΏΡΘΓ 
βίδῃα Πὶβ στοιηα᾽", [0 Θαγη ΕΥ̓͂ πεαγί {Π6 σοπβίγαοίιοηβ οὗ οὐ μή :---(1) ὈΥ͂ 
Ῥαςπρ ἃ ποραίϊνα Ὀείοσα ἴΠ6 εἰ]Πρίϊς μὴ ψ ἢ ἃ β )] ποίῖνα γα πανε {86 
(6 η14] οἵ ἃ ἰβδαύξξα ζμείτγε τυϊέλ ἃ δίγογτοραζίοηι, “ἘΠΕΊ 15 ΠῸ ἔδαυ {παῖ ἴῃ 6 
ΘΠΘΙΠΥ͂ ΨΜ1}] βίαπα ἢϊ5 στοιηα᾽: (11) οὐ μὴ 15 σοπηθὶπθα ᾿ν1ἢ [Π6 βεοοηά 
Ῥείβοῃ οἱ {Π6 Πιΐασε πη] οατῖνθ ἢ αι βίοηβ ἀθηοίϊησ ἃ βίγοησ ΡΥΓΟΠΙΙ1ΟΠ, 
Ε(σ. οὐ μὴ ληρήσεις ; “ἀοηΐ {πΠῆε΄. [ἢ 1[Π6 ]Ἰατίευ σοπβίχιοιοη {π6 μὴ 
ΘΌΘ5 ΟἸΟΒΕΙΥ νὰ [ῃ6 νευ ὙνΠΊΟἢ ᾿ξ πεσαΐναβ, “ νν1}}} γοι ποὶ γ10{-ἐγ2716 3᾽ 
(ΟΠΡΑΥΘ [Π6 5816 ἘΧΡυΥεββῖ0ῃ [ἢ 11. 2. 12. 

8 14. ἐποίουν] 55. οἱ λοχαγοί. 
τὸ μὴ εἶναι] “50 Παΐὶ ννγὲ 76 ποΐ δἰγεδααν πεσε", 116 τοῦ μὴ ἤδη 

εἶναι νγοι]α πιθαῃ “50 {πΠαΐ νγὰ σἀοφιῖ ζιοΐ ὁε ἴμπεσε᾿, {πΠῸ Ἰαἰτευ τεσασγαάϊησ 
1ῃ6 ΟὈ]εοΐ 85 γιεγεῖν εογιέοηεῤῥαέεαϊ, {Π6 [ΟΥΤΊΘΥ 85 σεΐμαλν γεαδίσεα, 

ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖν] (ὐοαῖεα Ραΐ νἱροῖοιβ. Οἵ ὠμὸν βεβρώθοις 
Πρίαμον ἹΠριάμοιό τε παῖδας (71. Δ. 35) ΔΠ4 115 Ρατοαγ Ὀγ Ατία5 ΓαΡ6ο: 
εγτεαΐχτέγ,.. γγιαγιαάίεες γαηιτηι Ζγ αγρψμς 2 δηγ71ος. 

8 15. ΥΠΙΐα ποίϊσεβ {Π6 σογγεβροπάθησα Ὀεΐνγεεη {πὸ ΠαπιθοΥ οὗ {Π6 
ΤΤΟΟΡ5 πηθη] θα 1ῃ [Π15 σΠαρίοσ ἢ {Παΐ σίνεη ἴῃ {πὸ {16 οἵ {Π6 τνοσκ. 
ἴῃ {Π6 ργδδβεῃηΐ οᾶβ8 νγε ἤβαῦ οἵ ϑοοο Ηρ! οϑ ἀπά τϑοο Ρεϊζαϑίϑ ἀπα ἰρῃξ 
ΤΓΟΟΡΞ5 : ἴῃ 8]], οϑοο. 

8. 17. ἀντιπαραθέοντες)] “ταηηΐϊησ ἴο {πε ἤδηϊς ἴο τηεεὶ ἐμπεηι᾿, 1.6. 
“δχίθπαϊηρ {πο 1 ̓ η6 θοΐἢ να 5 ἴο σοηῃίπτοηΐ {Π6 αταεῖκθ᾽. 

8 τ. ᾿διαχάζοντας᾽"] “Ἰεανίηρ ἃ Ὀγδαὶς τῇ {ΠΕ 1 Π1Π65᾽ 15 [Π6 βυθη ἀδέϊοη 
ΟΥ̓ ΒΟ ΠΟΙ οΥ ἴῃ ΡΪαςα οὗ [πε οοτγαρί διχάζοντας, ἀπ {Π6 ΟΠΙΥ ᾿πβίαποβ 
Οὗ 115 ιι88ὲ ἂἃ5 δὴ ἱπίταηβ. αοἱ. ὍΤῇῆδ οοπίοχί 5ῃεν5 Παΐ οἱ κατὰ τὸ ᾿Αρκα- 
δικὸν πελτασταὶ Τηθδη5 “ἴῃς Ρε]ζαβίβ ἴῃ [η6 Αὐοδαϊδῃ σοπίϊησοηῖ᾽, νυ ἢ 
ΜΓ ΠΙΟΙ σομιραῖα {πΠῸ Ρἤγαβα τοῖς καθ᾽ ἑαυτόν (ἸΠπο. ΝΊΙ. 78). [{ 15 οἸΘΩὉ 
ἔγοτη 88 15, τό {Παΐ {Π658 ἰτοορ5 γεῖα ροβίεα ἴῃ {Π6 σεηῖσθ. Μίογβ οἴϊβῃ 
1τῃ6. Ῥιθροβιίοπ νου] ᾿παϊοαία ἰγοορ5 βίας οπϑα αἕ (1.6. ἴο οοπίτοηϊ) ἃ 
Ῥαυτσι]αγ Ρασί οὗ {πΠ6 Θ ΠΟΥ 5 {1Π6. 

8 το. ἐν πολλαῖς κώμαι:)] ΤΠδ56 ν]Πασο5 (ασσογάϊησ ἴο ΑἸΠΒυΡΟΥΓ ἢ) 
᾿ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΑ ψ] ἢ [Π6 Οτθεῖκ Παμη]θῖβ νυ οἢ ΟσΟΙΡΥ αἵ ρταβεηΐ πε Πβδα οὗ ᾿ 
16 νδ!]ευ 1θδάϊηρσ ἀοννῃ τοπὶ {Π6 ταησα οὗ ἢ1115 πιθ τ οπϑα ἴῃ ὃ 9. 

88. 20, 21. «7 )ηιοχιεαξί7᾽ ἐεείς οΥ ἐλ ἄογον ῥγοαϊεερα ἐν ἐλε γεεῖρ δοιε)"- 
λοοα. 

ὅ τι καὶ ἐθαύμασαν] “ΠΟΙ αὐ αἰ ΞαΤρυβθα {Π6 π᾿. Τη σομη ἰ παϊίοησ 
Οὗ {Π15 Κιπά καὶ την ᾿πούθαβα οὐ [Ἔβϑθη ἴΠ6 δρᾶ 515 δοσουάϊησ ἴο {Π6 
οοπίοχί. ὍΠε Ἰαζευ Ἔχρ δ ηδίϊοη 15 πλοσΘ ἴῃ δοοογάδησθ 1 [Π6 παραΐῖίνα 
ἴογ οὗ [Π6 ῥγεβεπηΐῖ βεηΐθῃςθ. 

ἄφρονές τε ἐγίνοντο] ὙἼΠΕ656 ἱπίοχίσαίηρ βἤβοίβ νγεγα ἄπ ἕο οοτίαϊη 
ΡΪαμῖβ. ου ψΒῖο [μ6 Ὀ665 μαα [βα, διηοηρ οἴμϑῖβ ἴπ6 σζαίρα δογέϊσα ἀϑλὰ 
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16 γἀοαραϊεγιαἶγογε 2ογιίίστευΣ. ῬΊΪΗΥ (ΧΧΙ. 13) Δϑου 65 {Π6 βατῆβ εἴξεοῖβ 
ἴο Π6 ΠΟΠΘΟΥ ργοάμποβα ἴῃ {Π15 πεϊσῃ ουσμοοά, πα 15 βίαίθιηθηΐβ ἃγα 
Ῥογπης οὖ ὈγΥ Ηδμῃ]ΐοη ἀπα οἴπεῖβ γηο Πᾶνα τηδαβ {{18] οὗ 1{ 1 ΤΟΥ 
τηοά στη {1Π|65. 

ἀποθνήσκουσιν) 15 οἴ σοιιτοα ἃ Ῥασίϊοἶρ] 8, “τηθη δὲ {Πεὶγ Ιαϑὲ σαβρ᾿. 
8 21. οὕτω] “451 Πανε ἀθϑουι θεά ᾽, “ἴῃ {15 βίαίε, [1115 Ὀεζίεσ ἴο 

ἴδε οὕτω ἴῃ (Π15 56π58 ἴΠδη ἴο σοπηβδοΐ 1 οἸΟβεὶν Ί (Π6 τνοσάβ ΒΟ ἢ 
[ΟΠ ]ονν. 

88 22--επ΄. 7774 Ογεεζς γεαεῖ 7 γαῤεσιες, αι 707 ἐλίγέν ααγε 2 ζι716167᾽ 
ἐδ ση} 7 1472 11710 16771107} οΥΓ ἐΐε (οἰεάταγι5. «ϑαςγίβεες ἔο ζιιβιίεῦ αγεῖ 
Ἡεγαείες, αγιαὶ σα»εῖς το εεἰεύγαΐξε ἐλεὶγ αγγίσναὶ αὐ ἐλε εοαςί. 

Τραπεζοῦντα] 17 γεῤϊτογια,. [ἰ5 τὐξεῖκ παηα νὰ ἀεγνεα ἴῃ 8]] 
ῬΥΟΡΑΌΙ Εν ἴτοπλ δῃ ᾿ἰβοϊαϊθα δηά Ἰου ρίεοε οἵ ἰ4016-Ἰαπα (τράπεζα), 
ὙΥΠΙΟἢ αὶβδεβ οα {ΠῸ βουτῃτ-εαβὲ οὐ ἴῃεῈ δα]οϊπίπσ ἴονη. ἀποικίαν, “ἃ 
ΘΟΪΟΠΥ ἔτοπι ϑίπορε. Βερίπηθιβ Μ] ποίϊοα ἴῃ6 ἀϊβεγεποα Ὀεΐνεεῃ 
ἔποικοι “ 1») ϊσταηΐβ ᾿ ἀπ ἄποικοι “ ἐτηϊσταπίβ᾽., ὙΤΠὰ5 {Π6 βαπλῈ 1π6]- 
νἱάυ4] 15 ἄποικος ἴῃ τεΐίεγεποθ ἴο {Π6 σου πίγΥ Π6 Ιθανεβ, πα ἔποικος ἴῃ 
τεϊδίϊοη ἴο ἴΠ6 σοι ΥΥ ΠῈ δορί. 

8. 22. ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι] “54 ]Πγἱπησ ἑουί ἢ ποτα {Π656᾽,. “αϑίησ {Π658 
85 ἴΠεὶγ θαβα οὗ ορεγαίίοῃϑβ ᾿. 

ὃ. 24. συνδιεπράττοντο] ΟὔΞεῖνα ἰῆς ἔοτος οὗ {8 Ῥτθροβίτίοη διά, 
“ἸΠΘΥ σαΥγῖθα ἢ 1ἴΠ σοποοσΐ ὙνἹΠ ἴπθτὴ αὶ κοτέγϑε οΓ πιεσοίαίοηβ . ὙΠῈ 
ποτὰ μάλιστα 15 τείεισεα Ὀγ Κυῖρσευ ἴο συνδιεπράττοντο, δηα Ὀγ ΚΌΝΠΕΥ 
ἴο τῶν ἐν τῷ πεδίῳ. 1 ὈεΙϊανε τπᾶς ποῖτμου ἐχρ απαίίοῃ οδῃ θ6 1π5{1Η66, 
186 τῆγίμπι ἀπα ἀυγαησεπηεηΐ οἵ [Π6 οἰδιβα βυσσοβίϊησ νΕΙΥ ἀδοι θα] 
ῃαὲ [6 δανεγο 15 ἴο θῈ σοπηβοΐῖεα ψἸ οἰκούντων, “ἴΠο56 77 γ1δαγῖ, 0 
μά {πεῖν ἀνε! ] ησϑ αἴτεον ἴπ της αἀ]ασεηξ ρῥ]αϊη᾿. 

(πλέον) ΝεῖῖΠοΥ πλέον ποὺ τὸ πλέον, νὨΙΟἢ 1ἴ 15 Ῥτοροββϑά ἴο βῃὉ- 
βεϊζαξα ἴου 1{, ἀγα δ πη15510]6 γοδαϊησβ ἴῃ ρῥΙαςα οἵ [Π6 σοπιρ]εῖε ρῆγαβα ὡς 
ἐπὶ πλέον. 1 ννου]α Ξισσεβί πλείους 45 ἃ 51Π1016 ἀπα εἤξοξινε επχεπά δίῃ. 

8 25. ἦν εὔξαντο] (ομηρατῖε ὃ τό. ἠγεμόσυνα ατα “{Π4ηΚ- οἤεηρβ 
ἴου βαίε οοπάποϊ᾽. 

8 τό. τὰ δέρματα παρέδοσαν] ΤῸ Ὀὲ οἤετεα 45 ΡΓ]ΖΕΒ ἴῃ [Π6 σδῖη658. 
σῇ, Ηετγοά. 11. 91, παρέχοντες ἀεθλα κτήνεα καὶ χλαίνας καὶ δέρματα. 

μᾶλλόν τι ἀνιάσεται) “50 τηὰπσῇ [Π6 ὑγοῦβα ἴου ΠΪη ῆΟ 15 [γοννῃ ᾽. 
8 27. αἰχμαλώτων] [Ιΐ Πα5 Ὀεδθη Ρῥτοροβεᾶ ἴο βυυθδβιςαία Λακεδαιμο- 

νίων ἴοΥ αἰχμαλώτων ἀπὰ ἴο ππαεΙβίαηα 1ἴ 85 τείουσιησ ἰο πῸ ϑραγίδῃ 
εῤλεόῆ ντῖο [ΟἹ] οννεα [Π6 ΘΔ ΠΊΡ, 5 ΠΡΙΥ οἡ ἴΠ6 στοιπα {Παΐξ {π6ὸ ατεοκϑ 
ψγ ΟΣ] ποΐ 8]Π1ονὺν 5] ανεβ ἴο σοπηρείε ἴῃ {θεῖν σαπηδ5 ἢ ἔτεεΌσῃ οἰ ΖΘ η5. 
Βυΐ ΔΗΥ͂ 500 Δἰζθγαίίοη 15 416 ἩΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂, 845 1 15 ὉΠΙΚΕΙΥ [Παΐ Δην 
Ὀαυΐῖ «ἄ]ξ βο ἰθὺ νγουἹα ἤανα Ὀεεη 8]]οννεὰ ἴο ἴδε ραγί ἴπ [Π6 οὐἱσῖπδὶ 
ΕΧρβα!οη, ννΗ116 1ξ 15 4150 Ἔχίγε με] ν πη ρυ 40 ]6 [Πδῖ (Π6 βίσιοῖ ταϊας οἵ 
ΕΠΓΥ οι] Πᾶνε θεεη επίοσοεα οἢ 5ι ἢ δῃ οσοσαβίοη. 

δόλιχον] [Ιπῖ|Πε στάδιον [Π6 σουγϑα νγᾶ5 δῃ εἰσῆῖῃ οὗ ἃ Πη116 ἴῃ Ἰθηρίῃ, 
186 δίαυλος νγᾶϑ5 [Π15 αἀἰξίαποθ ἀοι]εα, νυ 116 [η6 δόλιχος ΟΥ Ιοηρσ σουΎβ6 
ςοῃϑβίϑίβα οὗ 5ῖχ, ἔνγεῖνε οὐ ἴνν επΐγ- -ἴοαν βίδαϊα δοοογάϊησ ἴο οἰτουμηβίδης 8. 

κατέβησαν] “" εηϊετεά [6 ᾿ἰΞξίΞ΄. [1,4ἴ. σα εογέαγεε)ε αἰδεςφα167 Αγ. 
8 28. ἔδει] “4πᾷ {ῃ6 σοιγβα Ῥγθβου θεά ἔοσ ἴδηι νγὰβ ἐπαΐ {ΠΟΥ 

5Που]α σ6}]ῸΡ ἄοννῃ [ῃ6 Ξίβερ {1 (Π6Ὺ τεδοῃεα {Π6 5εᾶ, ἵπεπ ἴαση ἀπά 
ὙΟΥΚ ἴΠΕΙΓ ὙΑΥ ὈΔΟὶς ἀσαΐϊπ ἀρ Π1]] ἴο [Π6 4]. ΕῸΓΪ [μ6 ροβιοη οὗ 
[Πε ψγοτάβ ἐν τῇ θαλάσσῃ, Ξε6 ποΐξ ΟὨ [Ψ. 1. 3. 
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ΘΕ: 5: 

ΒΟΟΚ ν. 

ΘΕ ΣΕ ἢ 

81. ἀΑεαῤί(μϊαΐίογε ο7, 27 ἐεεαἤ7ι᾽ παγγαΐίσδ. 
τῇ μέχρις ἐπὶ θάλατταν)] Ιῃ ν. 5. 6 να βηά (ἢς σοτγεβροπάϊησ 

Ῥῆγαϑβε ἔστε ἐπὶ τὸ δάπεδον. 
ἀφίκοιντο] ὍΤΠα ορίδίϊνο, ἴοσ τυ] οἢ ἀφίκοντο 15 τεδα ὈΥ͂ ἃ ἔειν Μ588, 

ἴγοννβ {πε βεπΐεηςς ἰηῖο ἴῃ 6 ΟὈ]]6 Ππαγγαίίοη 85 ἰουτηϊηρ ἃ ρα οὗ [Π6 
ΟΥ̓ ΡΊΠΑ] ννογάϑβ. 

88 2--4ώ. 201 ἀεεογαάζαγιες τοῖΐζ ἐδ σερσεεέϊζονε οΧ7 γιέ δογ: 1} ἐς τοΐοιΐ 
ἐλαέ σλεϊγίροῤῥπτιο τλαϊ δὲ ἀὐεῥαίελεα ἰο ἐλε .δραγίατε αὐηιέγα!, Απαχίδίιες, 
2ο οὐταϊγι γγοηε ἀΐηε σἀτῤς 707 1.6 εογιυεναγιες ο7 ἐΐε σγεεῖς. 

Θούριο9] ὙΠ ννὰβ ἃ οἰΐγ οὗ Γϑισαηΐα ἴῃ Μαρπα αταθοῖα, ἐοαπθα 
ΒΥ ἃ οοΙοπυ οἵ Αἰπεηΐδῃβ, ἀπα βἰζμαΐεα οἡ ἰῃς σα! οἵ Ταγεηύιπι ΠδαΥ 
1ῃ6 5116 οὗ ϑυθαγίβ. 

τοίνυν] “πον 1 [οὐ ΤΑΥ͂ Ρατί, βαἰά ἢθ, δηλ ψεαυϊθα ουἱ.᾽ ΤΗΣ 
ψγοτα τοίνυν ἰ5 οἴζεη ἱπίγοάμποθα {πι5 ἰο βοίζδη ἰγαηϑιτοηβ, ἃ 56 ἴῃ 
ὙΒΙΟΙ 1ξ σοττεβροηάβ ψ] ἢ (ἢ 6 Τιαίϊη ἀρέδηὲ. Τίς ἴοσοθ 15 Βοδυ Ὁ 50 
Ῥτοποιποεα 85 ἰπαΐ οὗ Ζρί7 ἴῃ Τιαῖϊη ἢ ΠΟ ΚΌΠΠΕΟΥ Πουνενεῦ 
ῬΓείευβ ἴο σοπρδγα ἴἴ. ; 

ξυσκευαζόμενο5] ΑἋ ῬΑτγίοῖρ!ς 15 οἴϊδξη δαάε {ππ5 ἰο ἀπείρηκα ἀπὰ 
ΒΙΤΏΙ]ΔΥ ψεγΌ5, 6.5. ἴῃ Θορῇῃ. Ζγαεῖ. 789 ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε πολλὰ μὲν 
τάλας χθονὶ 'ῬΡίπτων ἑαυτόν, κ.τ.λ. 

φυλακὰς φυλάττων] ΕῸΓ ἃ. 5[ΠΊ1Π1Υ σοστιαΐία δοοιβαίΐνα σΟΙηΡαΓΟ 
στρατηγήσοντα ταύτην τὴν στρατηγίαν (1. 3. 15), ὙγΠ116 φυλακὰς φυλάξειν 
ΟΟΟΙΥ5 ἀραὶ ἴῃ 11. 6. το. 

(καθεύδων) ΤῊΪ5. ραγίϊοῖρ] 6, τυ 5 δαπηεα Ὁγν ΚΌΝπον ἱπίο ἢϊς 
ἰοχί, 15 γε)βεοίεα Ὀγ Βτει θη θοῇ ἀπά Ὀγδοϊκοίεα Ὀγ Θομπεῖάθυ, Βουπειηδηη, 
Δηα Μδουηῖομαεὶ. [Ιἰ ἀρρβαῖβ ἱπ θαΐ οπς οὗ {πῸ ἔνε Ἰϑεαάϊηρ μ55, ψγῃ1]6 
115 ῬΥδβεῆοα ἴῃ ἴἰῃε ἰοχί τηδῦ 6 ἔα ΕΓ οὈ]εοίεα ἴο οα {Π6 βϑοοῦὸ 
οὗ Ἰπίεγπδὶ ενϊάθηοθ. ὙΠῸ ραβθασα ἴπ {πῸ6 «ϑγηεζος. 1ν. 31, ἡδέως μὲν 
καθεύδω ἐκτεταμένος, [πο ρἢ αἱ ἢγϑί βίσῃξ ἀπαϊοσοιβ, οἴευβ πὸ 7π5ι1ῆςα- 
Ἑοη ἔου {π6 ἱπιγοάποίίοη οὗ 8 ἀοιθ]α ραγίϊοῖρ] 6. 

ὥσπερ ᾿Οδυσσεύς] ΤῊ ραβϑασε νυ ἢ ἀθϑουῖθεβ [Πς αττῖναὶ οὗ Ο]γ5565 
αἱ Τίῃαοα δηα ποὺ ἢ6 νγᾶβ ἰϑς αϑῖθβαερ οἡ 1ἴΠ6 5ῆοτβ ΒΥ ἴπΠ6 Ῥμοεηϊςίδῃ 
ΒΔ, ]ΟΥ5 (Ομ, ΧΙΠΙ. 116) ἰ5 τεπάθγβά ἴῃ Ῥορε᾽β νεϑύβίοῃ 85 [Ὁ] ον: 

ζύίνεσος σἰδοῤίγιρ᾽ ογε Δϊς σομε ἐλεν ὁογε, 
“μα ρεμίγν 2ί[ασοα γε ογε 166 γοσξγ 5076 
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8. 4. καὶ τυγχάνε:] Τῆτες ουὲ οὗ {π6 ἴοαν Ἰεαάϊησ Μ55 τϑδῆ καὶ 
Ὀείοτε τυγχάνει ἡ Π]Οἢ 15 γεϊαϊηθα. Ὀν ἸΚ  ΠΠΕΥ ἀπ 411 {πῸ θεϑβὲ βαἀϊξΐοχϑ : 
“Πα ἢ ἰ5 ἴοο δ {Π6 ργεϑβεηΐ {ἰπηε {Π86 δάτηϊταὶ οὗ {π6 ἥξει. Α5 ΚΌΠΠΕΟΥ 
Ροϊηΐβ οαΐζ, [Π8 παίιγαὶ οσάδυ οἵ {Π6 βεπίθποα τυγχάνει δὲ καὶ ναυαρχῶν 
(ν Β]οἢ. νου] Πανε οἤδη δα πὸ 9Π6) 15 ῬΡαγροβεῖν ἱπνεγίεα Ὀγ {πῸ δαΐμοῦ 
ἴῃ ΟΥΩΟΥ {Παΐ [Π6 νγογὰβ5 φίλος ἀπά ναυαρχῶν τηδγ ὈΕ ῥ]αςθά ἴῃ 5γοηρῈΓ 
τε] τοῦ. 

πέμψητε] ἴἰο ΒυζΖαπίϊιμι, ὑγΏθυθ, ἂἃ5 ὕγὲ ραίῃου ἔγοτη ἃ ρβάββϑδασε ἴῃ 
ΨΙ1. 1. 3, ἴῃς 1 Δοεαδοπηοπίαη ΔΉ Π1γᾺ] νναβ αἵ [15 {1Π16 δία! οηβα. 

εἴπερ!] “εἴγε γοὰ τὐῖϑὴ ἴο φῸ ὈΥ 56α,᾽ Μδοιηϊοῆδεὶ, 4 τεπάεσϊησ 
ΜΓ ΠΙΟΏ 15 βισσεβίϊνα σαί ποὺ οὐ εἴγε Πὰπ οὗ {πΠῸ 5]ῖσῃέ ἀοιθὲ ψῖοἢ 
15 ἰτηοβί νιπουέ ὀχοθρίίοη ἀδποίβα Ὀγ εἴπερ. Τσαηβιαία ἐμπογείοστα “1 
2,1 ἐγμέζ γοὰ Ῥγθίου ἴο σὸ Ὀγ 58εα.᾽ ς 

85. 5--12. Α΄ “ῥεέσοζ ἐς ηιααε ὄν Χιεηοῤἧογε 7ηὲ τυλῖελ ίαηι α78 270- 
2οεδαί γ)0γ ἐλδ »ιαϊγογαγιεθ αγιαῖ σαγοέν οὐ ἐΐε Ογεοζς αἰμεγγιν ἐδ αὖϑόγιεθ οὗ 
Ολεϊγίδοῤἧῥης, ἀτιαῖ οὐλέγ γηδα715 δι ρσεδίφαί 707 δεστγίμρ ἐλεῖ7γ 7ε{2771. ζο7)16 
771 καϑδὲ ἀϊς γεσσῖογ σοιία γαϊ. 

8 6. εὐπορία] “ἃ ΞΌΡΡΙΥ οὗ πιηᾶ5 ψ ἢ τ ΒΪ ἢ ἴο τηαϊτα ρασγοπαβεβ,᾿ 
ὅτου Ὀεὶπρσ οἵ σοιγθα {πΠ6 σοηϊίνε οὗ ῥυῖσθ. ΤῊϊ5 ὑνγοίο!α νναπΐ Πᾶ5 
Ῥθθη στερεαΐθα!ν τοίεισθα ἰοὸ ἴῃ {Π6 θαυ] εΥ ὈΟΟΪΚ5 45 δὴ ἱπηρογίδηΐ σοῃ- 
5: δγδζίοη ἴῃ ἀδίεγμηϊηῖησ ἴΠ6 Πιΐαγα σοῦγβα οὗ {Π6 δχρβαϊομ. 

8 γ. σὺν προνομαῖς!) “νι ΟΥραπΙβεα [ούαγβ,, ἂδ5 ἴπ6 ψοσά 15 
ΘΥΙ Δ ΕΠΕΠΥ τισεα ἴῃ σοηῃίταϑέ υνἹἢ {Π6 Ἔχργθββίοηβ ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως 
πορεύεσθαι ἀπ ἄλλως πλανᾶσθαι. Μαυτείᾳϑβ Ξιισσεβίβ [Π6 εἰεσαηΐ ἐπιοηᾶ- 
αἴίοη σὺν προδρόμοις, πὲ ΚΠ ΘΓ 5 ΠΟΙ θην ἀείθπαβ {π6 ἰαχὲ Ὀγ ἴΠ6 
ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ [Π6 [Ο]]ονῖησ Ράββασα ἴῃ {πΠ6 Ονγοῤ. (1. 1. 24) ἐξῆγεν ἀεὶ 
εἰς προνομάς.. ὅπως ἐν ταῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὑπομιμνήσκοιντο. Πα 
ννογα οσουτβ ἀραϊη 1ὼ 22:1. τν. 1. τό, {πουσῃ νι Πποὰξ ἀπΥ Ἐχραπμαίϊοη 
ΒΙΟἢ σαπ ΠΕΡ τι5 ἴῃ “ἀδἰθυπη! ηἱηρ᾽ 15 ΤΠ ΘΔΠΙΠσ. 

πλανᾶσθαι] Τὴ Ρίαοθ οὗ {π6 ἰηῆηϊϊνε Κα ΠΟΥ τοδς πλανᾶσθε οἵ 
[π6 δυϊπου νυ οὗ ἔννο ουἱΐ οὗ [πΠ6 ἤνε Ἰεδάϊησ μ855. 1 οδηποῖ Πούανα 
ἀρτθα ὙΠ Πΐπ, 45 ἴπ6ὸ ταίαγῃ ἴο ἴπῸὶ ΟὈ]Ια]π6 Παυτγαίϊοη δἰευ [Π6 
1 το ποθ οὗ {Π15 Ῥαυθη 6515 15 ΞΌ ΤΟΎ δὴ αννκυνατα ΔΠη4 ππηδίαγαὶ σοη- 
βίσαοίοη. [Ι͂ἢ ΕἸΓΠΘΥ σαβα {πΠ6 ἱπβηϊξῖγε ἐπιμελεῖσθαι ταῦθ ἀδρεπα οἡ 
τὴ8. Ῥυεοβάϊησ νεγρ δοκεῖ, ψνη116 ἡμᾶς 11] τείεσ ἴο {Π6 σεπεγαὶβ, δπᾶ 
τούτων ἴο {Π6 5] εοἰ-πηδίτεΥ οἵ {ΠπΠῈ Ἔπίγα βεπίθησβ. 

8 8. ἐπὶ λείαν γὰρ ΙΚὕπηετι, ἀπ ἢ πἰτη Μαῖίΐ. απ ΤΕ} 
ἘΠ ουϑίδηα γὰρ ἴῃ {Π|15 σΟΠΠΘΧΙΟη 45 δαπίναϊθηξ ἴο γε ἄρα (εἶ. “παό. νι. 
4. 8 τῶν γὰρ στρατιωτῶν... τοιοῦτοι οὖν κιτ.λ.) αἀάϊησ [Π6 [Ὁ] Πρ' 
Θχρ  ηαίίοῃ : σαθῤέ γὰρ γαΐϊο7167)2. 6)11ε7ι{1πἼϊογεῖς δογιεογίϊς γϑαα67γ6 ΦΖαΪΟΖ147); 
αὐ υἹαίοίιγ, ἐαγιίμηι. ΜΙαανσ, ὁ [Π6 Οἵα Πμαπά, Ἔχρ]αῖηβ ᾿ἰ δ5 αϑϑι θη] Π δ᾽ 

ἢ ἃ ΤαΪα οη ΟΥ̓ ΑΟἸΓοπτηςίαηοα ὑνῃΪοῃ Πᾶ5 ὈΘθη ΔΙτοααν ροϊηϊεα αἱ ὈΥ ἃ 
ΡΙθοεάϊησ ἀδπηοηβίγαςί να Ῥτοποιη, ἀΠα τγου]α ταηευ τ ἰπ ΕΠΡΊ5ἢ ἈΥ͂ 
ἐΒΑΙΟΙΥ ἢ ΟΥ “{παϊ.᾽ Τί 15 ῬΡΓΟΌΔΌΙΪΥ 5 ΠῊΡΙΥ 2γοζεῤίϊς ἴπὶ [ῃ6 5εηβ8ε οἵ ἔπει, 
“85 50Π16 οἵ γοῦ! 11] σο...ἘΠογθίοσα 1 τῃ]η]κ ᾽ εἴο. 

ὅποι] 1. ε. μέλλει ἐξιέναι “πα 4150 ἴο ᾿πέοττηῃ τ15 οὗ ἔπε ἀϊτγθοξίοη. 
ἐγχειρῇ ποι] ΏΪΟΙ Παθ θθθη ἐπιεπά θα Ὀγ πηοβὲ οἵ ἢ εαϊίουβ ἱπίο 

ἐγχειρῇ τι ποιεῖν, ἰ5 τείαϊπε 4 ὉΥ Καπποι ἀπά Βγειθηθαοη οα ἴπ6 
ΔῸΙΠΟΥΙΥ οὗ ἴἤγεα δὲ ΔΠΥ ταίε οὗ (πΠ6 ἤνε Ἰεαάϊησ μ55, δἰ πουρῃ {Π6 
Ρᾶβϑασεα ΠΌμι Π)1οά. ΧΙ,. 80 ἐπεχειρήσαμεν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, ΠΟΙ. 
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{ΠῸῪ αποίς ἴῃ βαρροτ οὗ 1, 15. ΠαγαΪν δῃ ᾿ἰηβίαδησα ἰη ροϊηΐ, ἂς {π6 σοπι- 
Ῥοιηά ἐπιχειρεῖν 15 ποτα Ἰηαϊοαιῖνο οὗ τηοίίοη, «πα (Π6 οὐὈ]εοί Πκεννῖβα 
15 ΠΟΤῈ «ΘΠ [ΟἸῪ ἜΧΡυαββεά. 

ἐφ᾽ οὗς ἂν ἴωσω}] ΒΥ πἀπάεοχβίαπαϊησ δύναμιν αἸγΘΟΙΪΥ 45 ἃ ποὺπ 
οὗ τυυ!επά6, 1. 6. “1Π6 (γοοΡ5,ἤ᾽ τ) ἔοτος; ψῈ οδῃ ἀνοϊα {Π6 πϑοθβϑὶ τυ 
οὗἩἨ Ξιρρ᾽γιηρ τούτων ὙΠ οὖς, νγΠΙΟΠ 15 {Π6 αἰζεγηαίίνε Ἐχρ]απαῖίοῃ 
βυσραβίεα Ὀγ Καπηει ἀπα {ΠῈ οἴ μπεὺ εὐἀϊίουϑ. 

ὃ 9. κατὰ μέρος μερισθέντες] 15 ἴῃς τοααϊηρ Οὗ 41] {π6 μΜ85. ψ τη 
{π6 ἐχοερίϊοῃ οἵ οπα ψνῃ θῇ σῖνεβ μερισθῶμεν ττονέσσουπι: Νοίν- 
βίαμάιησ, ΚΌΠΟΥ 15 αἰπιοβί Π6 ΟΠΪΥ δα !ου τ ηΟ γείαϊηβ μερισθέντες ἃ5 
Ῥατέ οἵ {πεῸὶ' ἰεχί, Θομμθιαὺ πα οἴμεῖβ σοπϑιἀθυηρσ ᾿ἃ ἴο μαννα Ῥεδη 
δαάεα ἴῃ οχρ]απαϊίοη οἵ κατὰ μέρος. ἽΠΕΥ σοπίθημα Ἰπουθονεὺ {παῖ εἰς 
μέρη μερίζειν ταῖΠοΥ ἴΠαῃ κατὰ μέρος μερίζειν 15. ἴΠ6 ἸαρτΕτηαῖα ΡὮγαβθ, Δἢ 
ΟὈ] δοίη. Ὑν ΒΟ 15 απτϊοϊραίθα ὈῪ ΚΌΠΠΕΙ ΠῈΠ 6 ΡΙΌΡοβεβ ἴο αἰ5- 
σοηπεοῖ (ῃ6 ψογας κατὰ μέρος ἴτοτη [Π6 ΡῬαγίορ] 6, ἀπα ἰοὸ πηάετβίαπα 
1Π 6 πὶ ἴῃ {ΠεῈ 5βθῆβα οἵ “Ὀγ ἰὰγη5.᾽ 1{ 15 οι θΕΠ1] Ποννανεσ ν ΠείΠ Γ ονεὴ {Π15 
ΘΟΠΟΟΒΒΙΟΠ 15 πεεαεά, 85 {Π6 ἁπαίοσοιβ Ρἤταβεβ κατὰ μέρη διῃρημένοι, 
κατ᾽ ἀναπαύλας διῃρημένοι ἀτα ἴοιιηα 1η ΤΠπΟΥἸ465 (6. σ΄. 11. 75). 

θηραν) 8 ΡΟβιῖοα] γΟΥα, ἀδποίηρ εἰ[Ποὺ (η6 227 ζζέ ἃ5 ἴῃ ΘΟΡΗ. “47. 
2, πεῖράν τιν᾽ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον, ΟΥ̓ ἴΠ6 καξίμγε ἃ5. ἴῃ ΘΟΡΗ. 
“πὸ 432 σὺν δέ νιν Θηρώμεθ᾽ εὐθὺς οὐδὲν ἐκπεπληγμένην. 

8 το. ἤξει] [ΟΥ̓ ὙΠΙΟΠ ἔννο ουἱΐ οὗ ἴῃ8 ἥνε Ὀεβί μ85 σίνε ἥξοι, ἰ5 
Τρ ΉΤΠΥ τεΐϊαϊηθα Ὀγ {πε εαἀϊΐουβ, 85 {Π6 ἴοττη οἵ [Π6 βεηίεποθ ΠΏΡ]165 [αὶ 
1Π6 ΠΥΡοί ἢ 6β15 15 ῬΡγεβιτηρίνε]υ, {Ποιιρὴ ποίΐ δοίπα]]ν, γθα] θα. “ Ογαριί- 
271 ἐψαΐξ νγα δα θεβη δϑϑιγεα οἵ ἢΪβ5 γείαση. (Οἵ. Μδάν. οὔ ϑ. βυ. ρΡ. 20, 
δῃα Τ)6η. 77εραί. ὃ 12 οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς ἠθελήσατε δήπου σώζειν αὐτούς, εἰ 
τοῦτο προὔλεγον ὑμῖν ὅτι σωθέντες... οὐδεμίαν ὑμῖν χάριν ἕξουσι τῆς 
σωτηρίας. 

ὑπαρχόντων ἐνθάδε] “ἘΠΕ νγε Πανε 58ῃ1ρ5 τεαάγ οἡ {πε βροί.᾽ 
8 11. μακρὰ πλοῖα] γιατές ἐργιρασ. Οὔβεσνα ἴπαξ ψ ἢ [Π6 νευθὺς 

κατάγοιμεν καὶ φυλάττοιμεν ᾿ί 15 πλοῖα ἃ]οπθα, ἀπά ποὶ μακρὰ πλοῖα, 
[παΐ τητϑὲ Ὀ6 ΞιΡΡ] 64. “1 {Ππογείογα γα νγεσα ἴο 851 ἴογ (Π8 Ἰοαη οἵ 
ΒΟΠῚΘ 5Π105 οὗ νναῦ, δηᾷδ (ΌΥ (15 τη 85) Ὀτίησ {Π6 ογαίε Ἰηΐο Παυθοι 
δηὰ ἀείδϊη {Π86 πὶ {ΠΕῈγα, ἘΠΒΠΙρρίηρ {ΠΕ 1Γ στ 6γ5.. νγα 5Πο0 014 ΡυοΡΑὈΙῪ 
5ΘΟΌΓΕ {Π6 ΠΕΟΕβΒΑΓΥ ΠΠΘΔΠ5 Οὗ σοηναναηοα.ἢ 

τὰ πηδάλια παραλυόμενοι)] ΠΕ οΡ]εοΐ οἵ {Π|5 τπηαποθινυθ, {Π6 παΐιγα 
οὗ ψῃῖοῃ Πὰς θβεη ΠΠΠ]Ὺ ἐχρ]αϊηεα Ὀγ Ργοῖ. Ρδ]οῪ ἴῃ ἢἷ5 ποίβ ἴο Επτ. 
“71ε]. 1536, νγαβ οἵ οουγϑα ἕο σθηδγ Ἔβοᾶρα ᾿ΠηΡΟΚ5106. 

8 τ2. ἐννοήσατε...εἰ εἰκὸ5] “ὈειΠηΚ γοὰ ἡ ΠΕΙΠΕΥ ἴξ ΡῈ ποί τῖρῃς, 
ἃ σοπϑβίγπιοίϊοη ὙΠΟ ΟΟΟΙΓ5 ἀραῖη 1ῃ 111. 2. 22 σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο 
καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι, νγετεα 1 Πᾶνε αἰβοιιββθά 1{ ἴῃ 
ἃ ποΐβ ἃ5 Ῥβου]αῦ ἰο ΧΟΠΟΡΒΟη 8πα ΟὈ]ΘΟΙΙΟΠΔ0]6 [ΟΓ {Π6 ἀιῚ ΙραΥ 
ὙΓΒΙΟῊ 1Ε οαιιβαβ ἴῃ [Π6 56ηξ6. 

ναῦλον ξυνθέσθαι] “ἴο σοπηθ ἴο ἔδιτηβ ϑν ἢ {πο πὶ ἀρουῦέ {Π6 ρῥτῖσα οἵ 
18 Ῥαββασε, [1Ιΐ ἰ5 ποΐῖ ἸγλΡοββίθ!ς Βονγενεῦ {παΐ ναῦλον τὰᾶὺ ὃς πϑεᾶ 
ἴῃ [Π6 Ττῆοτε βἜΠοΓΆ] 5εηβ8 οἱ “ραν, 885, ἱπάβρεπάεηΐ οἵ ψῇηαΐ {ΠῸῪ Ἰγετα 
ἴο τϑοεῖνα ἴῃ 1ῃ6 5αρε οὐ Ῥαββαρβ- τη Π Υ, ἴΠ6 ογανῦβ γοι ]ἃ ῬΡΥΟΡΑΡΙΥ 
ΤΕΘΌΪΓΕ 5ΟΠῚ6 ΟΟΠΡΕΠβδίϊοη (ρου [Π6 1055 οἵ {{π|6 οαιισεὰ Ὀγ {πεῖν ἀδίθηίίοη 
1π ΠαγθοιΓ. 

8 13. ἢν ἄρα] “Ἰΐ, ἃ5 Τὴηᾶῦ ΡΟΞΒΙΟΙΥ Ὀ6 [Π6 οα56, {ΠπΠ656 δἤογίβ. οῃ 
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ΟὐἿ ρατέ 5ῃου]α ρύονα ππβαοοοβϑία].᾽ Οἡ {Π6 δας ου Υ οὗὨ ἔτεα σοοά 
Μ55 Βουποπηαὴη εηάθανουτθ ἰο ἀεδίεπα {πε τεααϊηρ ἀρκεῖ ἴῃ ῬΪδος 
οἵ ἀρκεῖν. ὙΤΠΕ ὕγὸ ραβξεαρθβ Πουγενεῦ ΠΟ ΠΕ αποίεβ 1 βΙρΡΡροτξ ὁ 
15 ἔπθοῦυ (Ιβοοσ. «ϑοζά. 3 Ρ. 504, δη4 Χεη. Δ. 67. ΥἹ. 13) ἀγα ψῈ 
γϑαβο ΟὈ]δοίεα ἰο ΤΥ ΚΌΠΟΥ, 85 ἴῃ Ὀοΐῃ οαβθ5 (Π6 βἰαίειηθηΐβ Πᾶνα 
Τοίδγεηςεα ἴο τα] 5664 [δοίβ. 

ταῖς παρὰ θάλατταν οἰκουμέναι5")] ἘῸΓ {Π6 δοσυδαῖίνα 566 11. 1. 1. 

88 14--τ-εηᾶ. 7116 «εϑοηιδίν αἰδοϊἤγιος ἐο δγιίογέαϊγι ἐδ4 χισείζογε οΥἹ ὦ 
7αγιαῖ 7οηγ716γ, 171. φογδεφιέοισσ οὗ τυλίελ Δ ογεοῤ΄οηι γπαῖες φγῖίναΐε αγ7γαγιρό- 
γ1671{5. τοί ἐλ τη λαῤἑῥαγιίς 707, ἐλὲ γεῤαϊγ ὁ ἐλε γοαας. «Ζ7)εχίῤῥιε ἃ 
ὁ) αγέατι, αγιὦ Ζοϊγεγαίες αι ΑΙ ἐλογίαγι, γεσεῖυε φαεἦ 116 τοϑιγιαγαῖ οὗ ὦ 
φαϊίεγ. Ζεγεοΐοη ο7. 2 εχίξῥης, ἀγα ἀδαΐλ ὁ Οἰειργιϑέῃς {γε αὶ Ἴο7γαγ. 

ἐπεψήφισε μὲν οὐδὲν] ὁ Ῥας ποίῃϊπρ᾽ ξοΥπΊ4}}Υ ἴο {πε νοΐε.᾽ ᾿Επιψη- 
φίζειν Μ᾿ ἂπ ἀοουβαίϊνε οοσιτ5 ἀραῖη 1 Ψ1Ι1. 3. 14, ἀπά {Πε δαά!οη 15 
50. ΘΟΠΊΠΊΟΙ Ὑ1ΓΠ ΘΥΕΙΥ οΪ855 οὗ νε Ὁ 85 Βοδυοο]Υ ἴο περα οομηπηθηΐ, Πα 
ποῖ ἐπεψήφ:σε μὲν οὔ, ἐνίας δὲ πόλεις ῬΘ6Π ΡῬΙΟΡΟΞΚΘΩ ἃ5 δη διηθπάαϊοη. 
ὙΠαΐ πὸ οπαηρα ἰβ5 ΠΘΟΘΘΒΑΥΥ͂ 15. 5ΕΠΠΟΙ ΠΥ ργονθα Ὀγ Πιηάοτῃ, ΠΟ 
Γαγί που βασσεβίβ (Ππαΐ ἐνίας δὲ πόλεις νγου]α 6 “αδβϑιϊ μα ]α αὐθακ ἴῃ 
ΡΙαςθ οἵ [πε τλοῦα τι51:8] ἐνίας δὲ τῶν πόλεων. 

8 15. περίοικον] “ἃ 1,ΔοραΔε πο ΪΔ ἢ ῬΥΟνΊΠΟΙα].᾽ ὍΠε 2εγίοσε ὙΥΕΥΘ 
1η6 ἴτεε ᾿πῃαθιαπίβ οἵ ἴῃ ἴοννὴϑ Του πα Θρατία, ἀπα οοπβὶ βία ἴῃ ἃ στϑαῖΐ 
ΠΊΘΑσαγα οὗ {ΠῸ παῖϊγε ρορυ]αίίΐοθ ὴο Παά σίνβ ρίδοε ἴο {πΠ6ὶΓ σοη- 
σαθγοῦβ. ΤΠΘΥῪ ἡγεῖα δἘχοϊ πα θα ἔγοση οἷν] Ῥαΐ ποῖ ἔτοπὶ τη Πα γνῪ οἰῆς65, 
ΔΠΔ ΠΟΙ͂Α 4 ρΡοβίζϊοπ τηϊάνναυ Ὀείννεεη ἴη6 ϑρατγίδῃβ (ουὐὁἁ ὅμοιοι) ὁπ ἴῃ68 
ὁὴ6 Παηᾶ δηᾶ ἴῃ6 δ ]οίβ ἀπα Ν»οοάβδιηοάβ οὴἡ πε οἴπεύ. ἘΕῸΪ ΠισίΠῈΓ 
Ἰπίουπηδίϊοη 566 ἴῃ ῬδγίοααΥ Οτοίεα, Ατὴν. Ζδε. 1. 1ΟΙ, δίδ)οῖκ. 
77εγοα. ΤᾺ. τι, πα Ζάϊ,. 75. ττ. Ὁ 63. 

ἔξω τοῦ Πόντου] Απιοηρθὲ ΟΙΠΕΙ ρίδοοβ, 15 ΚΌΠΟΥ Ροϊπίς οαΐ, 
Του Ζαη πη 15 τηθαηΐ, νΠοτα ΠΟχῖρΡαβ ἐπάθανοιγεα ἴο ργο]πάϊοθ ΧομοΡῃοΣ 
ἀπά [Π6 ταὶς ΔΥΡῚΥ͂ ἴῃ ᾿ΠῈ αγε5. οἵ Απαχιρῖιβ ἀηα ΟἸδαγομι5 (1. 1. 32) 
νΊ. 6. 9). 

ἕαι ἀΝ ΑΝ ΕΣ τι] ΤΠδ βατὴθ οἷαββ οἵ δοσιιϑαίϊνε νυ ]ο ἢ να μαννα 
ποίϊοβα ἀρονε ἴῃ τεΐφσθμοε ἴο ἐπεψήφισε μὲν οὐδέν, [6 Ῥ͵ΘΟΙδ6 ΤΑ ΠΪΩΡ 
οὔ ψ ΒΙ ἢ 1’ 15 οἵϊζεπ ἀϊῆσα]ε ἴο ἀείθγμηϊηθ. ὍΠι5 πολυπραγμονεῖν τι 
ἸΠΔΥ͂ ΤΊΘΔῊ ΕἸΠΕ (1) ἴο ἄο “ογχθ ογδ ἐῖ7ι᾽ ἴῃ ἃ τηβ ἀ]ββοσὴβ ὙΥΔΥ͂, ΟΥ̓ 
(3) ἰο 6 πιϑά]θϑοτηβ ἴῃ ΠἸΔΠΥ ΤΠϊηρθ α7267, 507,16 ο716 γαδλίογε: ὙΥ}116 
1Π6 58 π16 διη ὈΙ στ γ 15 Τουηα ἴῃ [Π6 οαβε οἵ ἐπεψήψισεν οὐδέν, νν ΠΟ ΤΩΔΥ 
δα ΈΑΠ1Υ ἡ νῈ}}] Ῥ6 τοπάθυθα “Π6 Ραϊ πο [ουπηα] αιιβϑίϊοη,᾿ ΟΥ̓ πα Ια ποί 
Ῥαΐ ἐπαὲ ραγίϊοα]αυ αι θβίϊοη 7722 α7ὲγν 7077." 

8 τό. κατῆγεν] ΤΠε ορίαϊϊνα ἀπά {πῸ ἱπηρετίθοϊ ἀγα 411|κ6 ἔγτεαθθβη- 
ἰαΐῖνε ἴῃ ἴουοα, 

᾿ χρήσαιντο] 80 ΚΌΠΟΥ δἴοηθ οὐ {π6 δυςπου οὗ [Π6 ἔοι Ἰεααϊησ 
Μ585, ψν}116 ἐχρήσαντο, ὙΜΏΪΟῊ 15 «ἀορίεα Ὀγ {Π6 τοβί οἵ τῆς βδἀϊΐουβ, ΠῈ 
τοραγάβ 85 δὴ αἰίθιπρί ἰο γθάτπιοθ {Π6 βεηΐθηοβ ἴο ἃ συδτητηδίϊοα] [ογμη, δηᾶ 
ἀείεπας {Π6 τϑδαϊηρ οὗ {πὸ ἰοχί οἡ {Π6 ΓΟ] ονν]ρ στοιπάᾶς, Τοῖς δὲ πλοίοις 
εἰς παραγωγὴν ἐχρῶντο ννου]ά, Πα {Π]η1κ5, πᾶν θεθη {Π6 στϑσι]αγ ἴοστη οὗ 
τῆς μονάς, μά ποῖ {π6Ὸ δπῖπου, 5 [Π6 βεμίθεποθ νγὰβ ἴῃ Ῥσόρτοββ, ἀἰνεγίθα 
ὈΥ ἃ 5ρβοΐββ οὗ δἰϊγδοίίοῃ ἔπ νεῖ οὗ {π6 Ἰβαᾶαϊπρ οἰαιβα ἱπίο ἴῃς τηοοά 
οὐ ἔπ6 βῃθοτσαϊπαίβ. 



ἘΣ - 2] ΔΟΤΕΦ. ὰξ 
Τηρεηΐοιβ 85 {πΠ6 ἀρονε βχρὶαπαίϊοη που θίεα!ν 15, 1 σα ψεΐ ξθα 

πῸ ΟΡ]εοϊοη ἴο ἴΠ6 5' ΠΡ] εσ Ἔχραάϊθπὶ οἵ τηακίησ χρήσαιντο ἀερεπά 
κα εἴη αἰγθοῦν ἀροη ὅπως, ἴπ ψΏΪΟΗ οαβ6 ἰῃ6 νεῦρ χρήσαιντο “11 
ΤΘΊΕΓ ΤΏΟΓΘ ῬΑΥ ΓΙ Ο]ΑΥ]Υ ἴο [Π8 Ἰάδα οσοπίαϊηθα ἴῃ ἐῃ6 ᾿γογάβ τὰ ἀγώγιμα 
ἐξαιρούμενοι, “ΠΟΥ τειηονεα [6 σαγροαβ ἴο τηᾶκα [Π6 βῃϊρβ δυδί!αθ]α 
ΤΟΥ οΥαἰβησ σου δἱοηρ {Π6 σοαϑβί. 

εἰς παραγωγήν] Νοί, 1 [Β1η]κ, “ἴοΥ [πε ἰγαηβυηϊββίοη οὗ {πεὶγ ἰγοορϑβ,᾽ 
85 Θίυγζ βιισσοβίβ, θαΐ “ΤΟΥ οὐαϊβίηρ ὙΟΥς Δ] οησ [ἢ6 σοαβί,, πάοΥ 
ΜΈΙΟΒ 1 που]ὰ ἰποῖαάς ἐῃΠ6 σοηνογᾶηοβ οὗ Ῥγονίβίοπβ ἔοσ [Π6 ΔΙΤΩΥ, 
ὙΒΠΘΙΠΘΥ ῬΕΔΟΘΔΌΪΥ ΟΥ ΌΥῪ ΡΙαπάδτιησ ἔτοπι {Πεὶγ πεϊσῃθουτθ. ΚΌΠΟΥ 
Πα ΚυΐΡΕΥ σΟμβι θυ {Παΐ ἀεργθάδίίοη νγὰβ {Π6 5ο]8 οδ]εοξ ἴῃ νἱδνν 
οἡ (6 βίγεηρίῃ οἵ ἃ ρᾶββαρα ἔτοπὶ Π)]οά. ΧΙΨ. 31, ἐλήστευον τοὺς 
περιοικοῦντας βαρβάρους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 

ΘΈΑ ΠΕ 1Π|Ὸ 

88. 1--2, 700. ἐγεγέασο ἐλεῖγ οίοοξ ὁ σεῤῥ[ίές, Χιοῤῥογε ἰδααῖς οτεΐ 
λαϊ ἐΐδ αγΊῺ}) ογὲ αγὲ ἐχ δα ϊέτογε ασαΐγι5 ἐΐδ Δ) γίαε, τυὰο αν τυασίε ἐλεῖγ 
οτυῦε ἰαγιαῖς, αγια] ἐλε7: ἑαε γεγε6 {γι ἐλε1γ 2γ1γιεῖῤαί εἰγογισλοία. 

ἀπαυθημερίζειν] “ἴο τοϊπτῃ {Π6 βαπηε ἄγ, 15 οηβ οὗ ἴπ6 ααδϑὶ- 
Ῥοδέϊοδὶ σοιηροιπάβ ὙΠΟ ἔουπι 5ΌῸἢ ἃ τπηαγκαα ἐδαίασα ἴῃ {π6 Ἰδηρτασα 
οἵ Χεμοόρμοη. 

στρατόπεδον] νΥΪΟἢ ἴ5 (ῃ6 τεδαϊησ οἵ [πΠ6 ἴουσ Ῥεδὲ μ58, μαὰ5 Ῥεβεπ 
αἀορίεα Ὀγ Κὐύδπου ἀη4 [Π6 τηδ]οσιν οὗ [Π6 βἀϊΐοτβ, ου ἴῃ στουηά {πδὲ 
της ναγτίαπί στράτευμα ἄοεβ ποῖ {ΡΥ ἴῃ6 Ιἅεὰ οὗ ἃ εαγι, 1 ἢ ἰ5 
ΟἸΘαΥΥν τεαυϊγθα ὈΥ ἴΠ6 οοπίαχί. 

εἰς Δρίλα] Α ἴδε ψῆο οςουρ᾽οά 4 τας οὗ σουπγΥ ἰο {π6 βου οὗ 
ὙΓΕὈϊΖοπ, ἀηα ΠΟπὶ ΑΥΤΙΔΠ ὉΠάΘΥ {Π6 παῖηθ οὗ Δρίλλας (2 εγ12 1. 
Ῥ- 123) σοπίοιιπαβ ψ]Π {Π6 ,ϑ71712 οὗ ἃ Ἰαΐεσ ἀαίΐβ.ι ΚΌΠΟΥ Πονγανεῦ 
1ἀθπεῖῆε5 [Π6 «διγεγεῖ νυ ἢ (6 77αεγο7εες το ἸΟΠΘα ἴῃ ΙΝ. 8. 1. 

πολλοὶ... θρόοι] “ ςοἸ]εοἰοα ἴῃ ΠυτΊεΓ5.᾽ 
8 2. αὐτοῖς] ἰ5 ἰηἰτοάποεα κατὰ σύνεσιν, 5 ὁπόθεν ἴῃ {Π6 Ῥγανίοιβ 

οἴδιιβε 15 νἱγίμ Π]ν δααϊναϊθπέ ἴο εἰς τούτους ἀφ᾽ ὦν, (Οἴ, ΗἩετοά. ΙΧ. 1 
ὅκου δὲ ἑκάστοτε γίγνοιτο, τούτους παρελάμβανε. 

8 3. εἶναι ἐδόκε)] ΚΌΠΟΥ ἀπὰ Βτγεϊζεηραοῃ δάορὲ {15 ογάθυ. οὗ 
1πεῸ6 ννοτᾶβ οὐ {Π6 δυϊπουυ οἵ ἔνο Ἰεαάϊησ μΜ585, νν 116 ἐδόκει εἶναι 
15 Ῥγείεσγεα Ὀγ Κυρσεσ, Βογπδιηδημ, 5 Ομ ΠΘΙ (6. δηα οἴμεσβ. ὙΠ6 στηγίῃπι 
οὔ τΠ6 βεπίθησα 15 ἴῃ ἔδνουγ οὗ [Π6 τεδάϊηρ ἴῃ {πε ἰεχί, νἘ1]6 {[π6 ἀϑᾶσα 
οἵ [ῃ6 Πἰβίουϊαπϑ, μῇο ψἱἢ {(Π6 δχοερίίοη οἵ Τμυογαάϊαδθς ρῥγείεσγοα 
ἃ πιαΐυγα] ἴο ἃ γῃγττηΐοδὶ οσάθσ, 5 αἰ ΠΟ ΕῪ ἴῃ ἔανουγ οἵ ἐδόκει εἶναι. 

88. 4--ἰ6. 41 αἰΐαεξ »ιακῖ ογὲ ἐλε γ70γέ ὅν ἔτυο ἐλοιπαγαῖ Ζρλί- αγηιεαῖ 
ἡγοοῤς γαϊ]5, διεξ, αείζγιρ ογε ἐλεῖγ αάνίσο, Χεποῤἧσοε ογραγεῖδες ὦ γέρμα 
ασσαμίξ τυλίολ 2γουες σιεεεισεζμί. 

προδραμόντες] ἴοΥ ΨΗΪΟΗ τηοβὲ οὗ ἰμ6 Μ85 ρῖνε προτρέχοντες, ἷ5 
ἤουπα ἴῃ {π6 ἴουγ Ἰεδαϊηρ μ588, ἱβουρῃ ἴῃ ἔνο οὗ ἴπθῖὰ 1 ἀρρεαῖβ 



466 ἘΧΡΕΣΙ͂ΤΙΟ ΟΥ̓͂Σ ἸῸ 
ἴῃ {Π6 τηδη]  ϑ ]Υ σοΥγιρί ἰουηη προσδραμόντες, ἼῪ, “Πανίησ οαἰϑιτρροά 
τη6 Πρανυ-ταυμηθα ἰτΟΟρ5 ὈΥ ἤνε οὐ 5ὶχ βίδαϊα. 

δορυφόροι) ΤῆΘ ΘαϊοΥβ αὺα ἀσγεθα ἴῃ γοίουσιηρ (Π15 νγοτα ἴο σαϑιαὶ 
ΤΏΘΙΏθοΥ5. οὗ {Π6 αἰ(αοϊςζιησ Ραυίν νγηο Πα δγιηθα {Ππϑιηβοῖνεβ ἰΠπ15. ῸΓ 
ῬΌΓΡΟΒΘΒ οὗ Ρ] Ποὺ σγαίποὺ Π8η ἴο βοῖηβ ἀδπηϊία ὈΟαΥῪ οὗ ἴτοορβ ὑπὸ 
γγογα πονγῃ ὈΥ {Π|15 Πατηθ. 

εἰς δισχιλίους] ὍΤΠα Ργδροβίίοη, [πουρῇ τε ἄοοβ ποῦ ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ ἴπτθα 
οὗ [Πεὲ Ἰεδάϊησ μΜ55, μαβ Ῥξδὴ σοβίογθα Ὃν 1Π6 πια]ουν οὗ [Π6 δαϊίουβ 
ΟΠ ἴΠ6 ἀβϑιπιρίιοη ἰπαΐ 1 ΤΥ ΘΑΒ]Υ παν Ὀθθη πιοτροα τῇ ἴΠ6 ἢγβὶ 
ἴῆγχεθ ᾿θιΐθυς οἵ {Π6 ννοτὰ δισχιλίους. 

ὃ 5. ἀναβεβλημένη] 15 ἀϑια}]γ τεσαγάθα δἃ5. ἃ σοπθηβεα Ἐχργεϑϑίοῃ. 
Τῆι ΒοΥΠΘΠΆ ΠῚ ΤΟ Π6Γ5 1{ “ἴοϑϑα ἀπιοία ᾿πιπιο Ἔρϑβία,᾽ “ἃ {ΓΈ Π ἢ, ἰογιηθα 
Ῥγ [Ὠγονῖηρ Ρ [Π6 501] {παξ σάπια ΠΌτα 11. Βαΐ {Πογα 15. Π||1|6 απεϑίοσ 
τῃαΐ, ἴῃ δα ἀἸτοὴ ἴο ἴῃς ἴάθα οἵ ἃ Ζγεζεῖ, ἴῃ βῃβίαηίνε τάφρος βιισσεβίεα 
Υ͂ ᾿πηΡ]]οδίοη 8Δῃ ασρεγ, ἴπ6 Τογηπαίίοη οὗ νυ ῃ]ο ἢ νγαβ ἃ δἰ πη! ηθοιβ 
Ῥτόσαβθ, 8η64, 1 50, ννγαε περ 568 κ πὸ {ιγῖπΠεῦ ἰοῦ Δ Ἔβχρ]απαίίοη οἵ ἴΠπῸ 
ΡδτίοῖρΙῈ ἀναβεβλημένη. ὙΠΕ διηθιρσιυν οἵ {πΠ6 ννοτά τάφρος ἢα5 θεβὴ 
ΕΧΔΟΙΥ Τερυ ποθ 1π ΟἹ ΤΠ ΘΓ πι56 οὗ {Π6 ἴθυπὴ “ αὙ]κα.ὕ 

ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς] (ΓΙ. ἀμβολὰς γὴ ((ἰὐγγοῤ. 11. 5. 12), δη4 4150 {πε 
Ῥῆταβε δικέλλης ἐκβολή, “ Θατίῃ [τον ἀρ ὈΥ 5ραᾷς, ψνῃῖο ἀρρδαῖβ ἴῃ 
ΘΟΡἢ. “17ι{20΄. 250. 

ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν] “50 {ΠεΥ̓ «αἰἰεπηρίεα ἴο τειϊτα.; 
8 6. ἀποτρέχειν] ΤΠΙ5 νοΥὉ 15 ῬΘΟυΠ ΠΥ ΔΡΡΙΙΘὈ]Ὲ ἴο ἀεποῖς {πα 

Ἁαϊοκ τείγοαϊ οἵ ἃ Πρῃς-ἀὐπηθα ἴοτοθ, δα ἀοα]Υ 50 1[ να τανε ἴο {πα 
ΠΟΙ Ποδιηδηΐ οἵ 8 4, προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν. 

ἐφ᾽ ἑνὸς} “ἴῃ ϑἴηρ]α Π]6.᾽ .2)26.7ηογιίο αμέ ἠα ϊιεἤγιο αἸϊεέλιηι 6εΐ, ἹΚυὰσ,, 
ΨἼΟ σοΙηρΡΑΓο5 (77. 11. 4. 2. [{15 αἶβο πιδεὰ οἵ ὠεῤέηθ, (1. 2. 15, ἐτάχ- 
θησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων. 

8 7. ὁ δ᾽ ἐλθὼν] 1.6. ὁ πρὸς Ξενοφῶντα πεμφθείς, ἃ5 ὙΥ6 ΤΊΔΥ ΘΑ5ΠΠΥ 
ΘαΙΠΕΥ ἼΡΈΑ [901 ΡΙΓΕοβαΪπρ, ΒΕΟΙΊΟΏ. 

8 8. θέσθαι...τὰ ὅπλα] “ἴο 5ἰαπᾶ [το {πεῖὶτ αὐτηβ.᾽ 866 ἀτοίβ οἢ 
Τῆυο. 11..2. ὙΠ6 ρῆταβα θέσθαι τὰ ὅπλα νν}}] θε ἰοιιπα ΠΠΠΠῪ Θχρ]αϊπθά 
1η {Π6 ποίε ἴο [Π6 τνογάβ ἐν τῷ ὁμαλῷ (τιν. 2. 16). Τί5 ἴογοα ἴῃ {Π6 ργεβαπΐ 
1Ἰπβίδποθ 1}1}} σουγοβρομ ΨΥ] {ΠῸ βεοοπα οἵ {πΠ6 ρτοροβεά τϑηάθγηρϑ. 

ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου] “ἴῃ {Π6 Πορε ἰπαΐϊ ὈΚ 50 ἀοϊηρ ἴΠ6 ρΙαςδα 
τηϊρῃξ θὲ ἰακβη. Τὴδ σοηβίσποίίοη. ν}}}} 6 ἴοιπα {ὰΠ]}0 Ἐχρ]αΐηθα ἴῃ 
ΤΕ] ἢ, 8. 420. 3, {πΠ6 ἂν οἵ σουτβα πηρ] γπσ [Π6 ΠγροίΠ6βὶβ εἰ οὗτοι διαβι- 
βάζοιντο οἵ εἰ τοῦτο γίγνοιτος ἼΠΘ ΡαΥγΟΙρ]6 νι ἂν Βεϊηρ ἃ τεοοσπβεα 
ἀϑᾶρα ἴῃ {π656 σοπα! ΟΠ] οἰδιιβθβ, ᾿ἰ 15 ΠΑΥΪΥ ΠΘΟΘΘΘΑΙΎῪ ἴο 5αν, ΜΠ Ὴ 
ΚΟ ΠηΕΥ ἀπα Μδουλίομαθὶ, ἐπαΐ ὡς ἁλόντος ὧν 5ίαπαθβ. ἴογ νομίζοντα ὅτι 
ἁλοίη ἄν. 

ὃ 9. ἄνευ πολλῶν νεκρῶν] ΤΠ επίϊγα βεηΐθποα. 15 ΘΠ ΠΘΠΕΥ οἢα- 
Ταοίθυϊϑεῖος οὗ Χαπορἤο 5. βίγ]8, 45 1 15. βηρ]8 Ἔνθ ἴο Ῥδ] 4685. 
“ἘῸΥ ἃ τείγεαί νγαὰβ ἡπάσεα ἴο Ὀ6. δῇ ἱπηροβϑι ὈΠ1Υ νυ Ποὰξς ᾿ποιττησ 
ἃ ΠΘΑΥΥ͂ Ιο58, ὙΏ16 [Π6 οαρίαϊηβ. οὐ {Πεὶγ ρατί ἱπουρσῃς ποὺ οου]Ἱά ἴακα 
1ῃ6 ΡΪασε. 

ἀποδεδειγμένοι ἦσαν] ΤῊΪ5 56 οὗ 1Π6 Ῥεσίδοι ραββῖνε ἴῃ ρίαςε οἵ [π6Ὲ Ρει- 
ἔδει τη 416 15 Ῥαγεϊ οι ΠΥ] Ὺ σοτη πιο ἴῃ 1) επ]οβί θη 65, 6.5. πεποίηται (κατ᾽ 
᾿Ανδροτ. 617). (Οὐ ΟΑΒΙ ΟΠ} (45 ἴῃ “παό. τ. 6. 9) νγε ππα {Π6 βυρβίδηϊζινα 
γνώμην Δἀαεά, ἀηὰ 45 ἃ ταϊ]α ψϊῖῃμοσί [Ππ6 ἁυίίοϊθ, [ῃ6 οτοϊβϑίοι οἵ ψῃῖοὰ 



1. 11-.3.3] ΜΝΟΖ6. 461 

ΤΩΔΥ 6 ᾿πβεϊθε οὐ {Π6 βαπια στουπαᾶβ 45 [Π6 οἱηϊββίοῃ οὗ [Π6 βυθρβίδη- 
ἔνα, 1.6. {παξ ἴπΠ6 νεῦῦ Ππαᾶ Ὀβοοπια ἃ τεοοσηϊβαα ρατί οὗ [Π15 Ῥαγ( σα] Γ 
Ῥῆταβα, δηα {πογείοσα σε]αϊγθα πὸ βυρβίαηϊζινε ἴο Ἔχρ] δίῃ Δ Πα ΠΟ γί] 8 
ἴο τς 115 τηεαηίησ. ΒΥ ἃ σουγαβρομαϊην ἰαϊοτὰ να ἤπα {ΠῸ βιθ]εοΐ 
οἴζεη οὔθ ἢ ([Π6 νεῦῦ5 κηρύσσειν, σαλπίζειν, γὙραμματεύειν αὐιὰ 

{με κε. 
ἔσται] ἘῸΓ [6 Ξι βεςατοη οὗ [Π15 τηοοά ἴπ ρῥΐδοα οὗ {πε ορίδέϊνε 

566 ποίβ οπ διέλθοιεν (1Υ. 1. 3) ΔπΠ4 ἀραῖῃ Οἡ ἔσοιτο (1. 3. 20). ἼΠε 
σοΟπϑί γα οἸΟἢ 15 ἀϑιια}]ν ἜΧΡ]αΙ Πα 5 Δ ἢ ΘΑΞΥ δΔΠα παίιγαὶ ἰγαπβιτοη ΠΌΓΤΩ 
16 οὈ]]π6 ἴο {πε αἰτεοῖ παγγαίίοη ἱτ Ποῖ Δ ηΥ ῬΑΥΓΙ ΟῚ τεάβοη Ὀαϊηρ 
βιρρεβίεα ἴῃ Ἔοῇ οαβ6 [ῸΥ {ΠπΠ6 σμαῆσθ. ὍΤῊ15 ἄο65 ποῖ, 1 {Π1ηΚ, βαξη- 
ΟἰθΗΤΙΥ εχρὶαΐη {Π6 ϑιιοοαβϑῖνε αἰΐζεγαιίοηβ οἵ ποὺ ὑνΪοἢῃ ἈΡΡΘΔΥ ἴῃ 
ἼΠυο. 11. 22 8η4 1 ἴΠ6 ραβϑϑδᾶσε ἡιοίβα ἀρονα ἴτοιη [Π6 “παῤαςῖς (ιν. 
1. 3). [ἡ {Πεβεὲ δηά 5: ΠΉ}] 8 οαϑε5 {Π6 διῖΠοΥ αν] ΘΠ ΠΥ ταβοτίβ ἴο [Π6 
Ἰπα]ϊοαῖνα τυ ῖ[} (Π6 Ἰπίθητίοη οἱ σίνίησ σιεαίαυ γα] Υ ἴο {Π6 ἴάδα Π6 ἰ5 
οοηϊεμηρ]αίϊησ. 

8. 11. ἕκαστον] ἰ5 ἴο 6 ἴαΚεπ ψΠ τῶν λοχαγών, “ΠΕ αἰϊτεοίεα βδοῇ 
οὗ Ηἰ5 οαρίαϊηβ ἴο ἴουπη ΠῚ5 ΤΊΘη ἴῃ ΨΠαίθνευ οὐάευ Πα ἰποῦρσῃξ {ΠΥ 
τγοῦἹὰ ἤρμξ ἴο (μ6 Ὀεβί δἀναπίασε. ἸΠοιεῖν 15 ἴπ6 τεσι!αῦ νγνογά ννῃ]οἢ 
ΧΕΠΟΡΒΟΙ τι56ὲ5 ἴῃ {Π15 σοππεχίοη (6. σ. ΙΝ. 8. 14), πα 11 15 ἀΠΠἤσα]ς ἴο 
᾿ππασίηθ ον {πΠῸ 146α οἵ “᾿πηῆποποίηρ {ΠΕ Πηθη ὈΥ͂ ἃ 5Ρρεεοῆ, ἴο ψ᾿ ΠΊΟἢ 
ἹΚΌΠπετῖ οὈ]εείΐβ, οαῃ Ἔν εὺ Πᾶνα Ὀθ θη 5ΕΓΙΟΙΙΒΙΥ βιισσαβίθα ἃ5 δ Ἐχρ]δηαίϊοη. 

περὶ ἀνδραγαθίας ἀντεποιοῦντο) ὙΠΕ Ξοχηθννῃδί 51Π|118 7 ΡὮγαϑα ἀρετῆς 
μεταποιεῖσθαι 15 πϑεα ὈγΥ ὙΠυονάΙ465 ἴῃ Π15 δοσοιηΐ οἵ [πΠ6 ῬΙαστια (11. 51). 
᾿Αραβίαβ, γγῇο ναὰβ οὔ οἵ ἴῃ λοχαγοὶ ἴῃ Ππεβίϊοη, 15 πηθητοηβα ἴῃ 
ΤΕΓΙΏ5 ΟὗὨ 51 ΠΏ11ΔΓ ῬΥΑΪσ6 ἴῃ ΙΥ. 1. 27) 8Π4 ἃ σδὶη 1 ΨΥ. 7. 11- 

8 12. (δεῆσον)] ΟΠ ἐπε δυίπουυ οὗ ἴουγ σοοὰ Μμ85, ΚΕ δη4 
τ θη Ῥ οἢ Πανα οτηϊ6α {Π1|5 δοσιαβαῖνα ἀρϑοϊαΐα αἴτεσ ἀκοντίζειν, γεΐδὶη- 
ἴηρσ 1{, Πονγανευ, ψΊ [Π6 βθοοπα νεγὉ τοξεύειν. Τί 15 δἰπιοβί ἱπηροββιθ]8 
1Παὶ 1 οἂπ μανα Ὀεδϑη ᾿πίσοάποεα ὈΥ ἴΠ6 δυῖποῦ τυ] Ῥοΐἢ ᾿ἸπΠηϊῖνεϑ, 
Δα Θα04}1Υ ἹπΊρΡΟβϑῖ0]6 ἴο τεσατά 1 85 πηάεγβίοοα ἢ [Π6 ἢτϑί νετρ 
ἀκοντίζειν, ΜΏΙΟΗ 15 ΚΌΠΠΕΟΙ 5 βυσσεβίίοθ, ὍὙΠαΐῖ 15 ρα 15. ψ ἢ {Π6 
ἢγβὲ ᾿Ἰηδηϊνα, ἐτοτη νυ ΠΟ 1 σαῃ γεδ 1] θ6 ΒαρΡΙεα ἢ [Π6 βεςοῃά, 15 
αἰπηοϑί ἃ βεϊςενιάθηΐ ἰδοΐ, ΠΟΥ περ να Πεϑιίαίθ ἴο σϑϑίοσα ἴί ἴο 15 
ῬΙΌΡΕΓ Ροϑιτοη ἴῃ {Π6 βεῃΐεηοβ, 85 1 οἰ Δ Υ [ουπιβα ρατί οἵ (Π6 ἰδχί δῃά 
Πὰ5 5ΙΠΠΡΙΥ ὈΘΕΠ ΠΊΙβρΙδοθα ἴῃ ϑοιηθ οὗ ἴῃ8 Μ85 {ῃγουρἢ Ἰσποσάποθ ΟΥ̓ 
ΟΔΥΕΙΘΘΞΏ 655. 

ἼΠΕ Ἔχρυθββῖοηβ διηγκυλωμένους ἀπ ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς νγ1}]} 
Ρε ἔουμα (ΠΥ Ἐχρ]αἰπεα 1 ἃ ποίβ οἱ 1Υ̓. 3. 28, ὑυ ποῖα [ΠΥ σου ἀραϊῃ 
1ῃ ΟΪοβα σοππεχίοῃ. 

τοὺς γυμνήτας}] Τί ἰΞ5 τηοϑξ ἀπιικια] ἰο πα γυμνήτας υξοᾶ {Ππ5 ἴῃ 
ΠοΟΠ γδ  Ἰποίίοη ] ἢ τοξότας ἀηα ἀκοντίστας, Ὀοΐῃ οὗ Μ ΠΟΙ ἰεγπὴ5 ἴΐ 
Ἐ5ΌΔΠ]]Υ ᾿Πο] 465. 

ἐπιμεληθῆναι] 1.6. ὥστε ἐπιμεληθῆναι, ΠΟΥ οΔπ 1 αἵ 41] ἀστεθ ψ ἢ 
ἘΠ ΠεΥ 5 πυσσεβίίομη (Πδξ {πε ᾿πβηϊῖνα ἀερεπαᾶβ ο ἐπιτηδείους. ὙΠ6 τ56 
οὗ 116 δυίίοἹα ψ ἢ ἐπιτηδείους, {πΠ6 Ῥοϑβί(Ιοη οὗ ἐπιμεληθῆναι, ἀπα 1ῃ8 
τὨγιητη οὗ [Π6 βηΐγα βεηΐεποθ 16 8}} ἴῃ ἔανουσ οὗ οὔἵ ἰγαηβίαζίηρ (ῃς 
Ῥάββασα ἴππι : “πε βεηΐ ἢΐ ρεύβοῃβ ἴο βιρεγηΐεηα [ῃ 6586 δυγδησοιηβηΐβ.᾽ 

8 13. οἱ ὑπολοχαγοὶ Ὑῃε Ῥεβί εαϊΐουβ ἀπαοιβίαηα [Π15 ψοσά 85 
Θαυϊνα]θηΐ ἰο πεντηκοστῆρες. (. 1Π|. 4. 21- 
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ξυνεώρων] “αηά οἵἉ οσουτθα Παά ἃ σοηπεοοίεα νἱθνγ οὗ οπα ὡποίμεσ.ἢ 
Κτίσετ ου]εοίβ ἴο {πῸ ἰηἰγοάποτίοη οὗ [Π6 ραγίϊο]ε5 μὲν δή ἴῃ [Π6 ῥΡτεβοπξ 
Ἰπβίδῃοα οὐ ἴῃ8 στοιηαᾶ {παᾶΐ ΠῸΥ τηαῖκα 1ῃ 86 Δββθυτ 0 ἘΠΠΘΟΘΘΘΑΙΙΥ͂ 
βίσοῃσ. Βαΐ σοπϑιθυησ ἴΠπΠ6 Ἐχρ]απαίίοῃ. ὙνΒΙΟἢ ἱπη πε ]Ἰαΐθὶν Ό]]ονν5, 
Δα {πῸ σοΥγαϑροπαϊησ Ραβθασα 1η ΟΥγοῤ. 111. 3. 48 (ἔλεγον, ὅτι...... καὶ 
παρακελεύοιτο μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ ἔξω οὖσι πολλά), Καὶ ὕΠπεγ 15 ῬΥΟΡΔΌΙΥ τιρῃξ 
ἴῃ τοίαϊηϊησ {ΠπῈπὶ αἰϊευ [Π6 θεϑὲ μβ5. ὍὉπὲῈ δαμπηγαθ]α οπιαηάαδίϊοῃ 
μηνοειδής ἢδ5 ὈΕΕΠ ΘἜΈΠΟΓΙΑΙΥ ἀοοερίβα Ὀγ {πε δαϊίοτϑ ἴῃ ρ]δοθ οὗ μονοειδὴς 
Ἀν ΙΟἢ 15 της τϑαάϊησ οὗ 811 ἴΠες Ῥεβὶ μ55, δηᾶ {Π6 αἰϊεσαϊΐοῃ ἰ5 φοπ- 
Πυτηδα ΡΥ ΡοΟρΡρΡο, γῇο ροϊηΐβ ουξ {παΐ ἴῃ ΤΠ. 11. γ6 οπε οὗ {π6 Μ85 
ΕΧΒΙΡΙ5 ΡΎΘοΊβεὶν {Π6 βαπιθ οοΥγρίίοη. ὍΤΠδ τεδαϊηρσ οἵ {Π6 ἰδχί ἰ5 111π|5- 
ἐγαΐεα ν Κυΐρσον ἔγοτη Ἡδτοά. ψν1Π|. τό, οἱ δὲ βάρβαροι μηνοειδὲς ποιή- 
σαντες τῶν νεών ἐκυκλέοντο, ὡς περιλάβοιεν αὐτούς. 

814. ἅμα τε] ὍΤῆδβα ννογάβ ἰηἰγοάμποθ [Πη6 ἀροάοβὶβ ἰο [6 ραεϑαρδ 
ςοηίδ! δα ἴῃ ὃ 13, {Π6 οομπβίγποίϊοη μανῖηρ ὈΘθη Ῥσγόκθη ἴῃ {πὸ ππθαηςτη6 
Ῥγ δὴ Ἐχρ ῃαίουυ Ῥαγθηῖ 6515, ἀηα ὈΥ {π6 ᾿πβουίίοη οὗ {π6 δαάιοηδὶ 
οἰασβα ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν κ.τ.λ. 

τῷ ᾿Ενυαλίῳ,] (ΟΥ̓ 1. 8. 18, ἐφθέγξαντο πάντες οἷόν περ τῷ ᾿Ενναλίῳ 
ἐλελίζουσι. Τη 115 Ἰηβίαποα ἴΠ6 ἀλαλὴ 15 ΟἸΞΑΥ]Ὺ ΙΒ] στ 5Π64 ἔτοτη [ΠῈ 
Ῥᾶθδῃ, ὙνῈ116 {ΠΕΥ̓ ἀγα ΔΡΡαγθ ΠΥ ταραγα θα ἃ5 ἰάδθηίϊοα] ὈΥ {Π6 βομο]αβέ 
Οἢ ἼΠασο. 1. 50, γγὙῃη0 58 γ5 {Παΐ δῇ βηραρειηθηΐ νγὰ5 ργβοθαεά ὈΥ ἃ ραβθδῃ 
ἴο Επγαδὶιβ, δηα [Ο]]οννεὰ ὈΥ ομα ἴο Αροὶὶο. ἼΤῇὴε ἀλαλὴ ννᾶβ ἴῃ 
Ταςῖ 186 ὙγαΥτοΥυ, ΨὮ116 (Π6 Ραθδη νψγὰ5 ἃ ῬΥδυοΥ ΟΥἩ ἃ {Ππδηϊϑρίνίηρ [ῸΓ 
νιοΐοτυ. 
ἐπ τὶς 011 οὔβεσνε {πΠῸ ομαηρσε οὗ ἴεπβα ποπὶ {π6 δοχὶϑὲ ἠλάλαξαν 

ἴο {πε ἱπηρετγίεοϊβ ἔθεον ἀπὰ ἐφέρετο. 
ὁμοῦ] ἴου πο ῬΟΡΡΟ ἂδπὰ ᾿ϊπάοτῇ τϑαᾶ ὁμόσε, Πατγα]γ τϑααῖτγοβ ἴπ6 

ΕἸαθογαίθ ἀείεποε οἵ Κα ἀππεσ. ὋὉμόσε οσου]α ΟΠΪΥ πιϑδῃ {παῖ {ΠΕ τη 55116 5 
τηεῖ ἴῃ πιὰ αἷτ, ἃ ἴαοϊ οῃ ΨΏΙΟΗ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟη ἡγοῦ] ποῖ Βανα νναϑίβα ἢ15 
γνογάϑ. 

8 15. ἀναβεβήκει] “Παᾶ σοῖ ἀρ τυΐέλοπί αἱά. Α΄ 5Ι ΠΉ1]ΔΥ Οτηϊβδίοη οὗ 
1η6 διρτηεηΐ (τετήκει) 15 ἰουηα 1ἢ ΙΨ. 5. 15- 

8 τό. ἔξω] Νοῖϊοα {πΠ6 ρσοϊερίῖς 56 οἵ ἔξω, “ Κερὲ {πϑῖὰ οἱ. ΤῈΘ 
οτᾶθγ οὔ [πῸ ννοτάς 15 οἵ σοῦγβα δ5 [Ὁ]ονβ; ὁπόσους τῶν ὁπλιτών ἐδύνατο 
(κατακωλύειν) ἔξω κατεκώλυσε. 

88. 1τ7-ῇῦ. 774 Ογεοῖς α7ὲ δ] ἀαγασοεαῖ ὧν α 2ογέϊογε 97 ἐδ δγιθηεν 
εγιἠγεγιελεα τοίλῖγε ἐλ εἰϊαάεί, τυλους ἐλεν Μηαλν αἰϊδίοασε ὧν βγίηρ ἐἠέ 
5247,7014716171.0 ὀπετ αἴἴγιρς. 

καὶ ἔχοντες] “Δοίμα}}Υ τεϊαἰπίησ ψνμαὶ {Ποὺ Βαά ἰβδκεη. ΕῸΥ {Π15 
1πίθηβι γιηρ ἔοτος οὗ καί, 5εῈὲ ἃ ποίβ οἡ καὶ πάλιν (1Υ. 2. 13). Τὸ 15 
ΞΟΔΤΌΘΙΥ ΠΕΟΘΕΒΘΔΙΥ͂ ἴο Ροϊπξ οὐξ ἴπαΐ τάχα ἰ5 ἀϑε4 ἴῃ [Π6 βεῆβε οὗ ἔσως, 
" Δηα 1 τηαν θὲ {παῖ ὁΠ6 ΟΥ̓ ἔνγο ὑγεγα νγοιηαθᾶ,᾿ 1 566 ποινενεσ ἴπδξ ομδ 

- οὔ [πε εἀϊζουϑ 15 αἱ ραΐϊηβ ἴο ρσονε {παῖ ἴΐ τηδαῃβ “ργεβεηί)γ. 
οἱ ἐκπίπτοντες] δε σδῇ β0δΊΟΘΙΥ σΟΠΊΡΑΓΕ [15 Ἐχρυθβϑίοη ΨΊΠ τοὺς 

πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων (1ν. 5. 7), ΠΕ͵Ε 1 Πᾶνα οὈ]εοΐεα ἴο {Π6 Ῥῆγαβα 
ἃ5 8π πηπαΐπγαὶ οπα 1 γα ἴα Ἰηΐο σοπϑιδγαίίοη [Π6 πηθαπῖησ οἵ {πα 
νεῖ. γε οδη βρεὰῖκ οἵ ἃ Ὀοαγ οἵ πιβῃ 85 5ϊπιι] Δ ΠΘΟΙΒΙῪ Ἐηραρεᾶ 1ἢ 
2ιἰαγίγιρ, βρἠξίγιρ' ἀτιὰ ἴπ6 Π|κθ, Ῥὰξ βιοἢ δῃ Ἐχρυεββίοη 85 οἱ πίπτοντες 
ΡΡΘΑΙ5 ἴο τ16 ᾿ηἀθ(ε 5106. 

8 18, τοὺς ἐκπίπτοντας] ΤῊΪ5 ᾿πο] 465 ἴΠ6 ατεοῖκ ἴγσοορθ Ο ΜγΕτα 
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ἴῃ τείτοδαὲ τόσ {π6 ἴον δηά {πῃ6 ὍΠΙΔΘ ηῸ σψγεῖα ἴθ Ρυϊϑαϊ οὗ 
τῆ 6 τη. 

8 19. ἐξεκομίσαντο)] Τῆδ δοοιιβαίϊνα τηδὺ Ὀ6 γϑδα!]ν ΞῸΡΡΙΘα ΠτΌτα 
τῆς νοτὰά πάντα ἀθῦονβ. ἘῸΓἵ ἔθεντο τὰ ὅπλα 566 ποίξ οῃ ἃ 8. 

8 21. τὴν ἀφοδον] “Πετειροη ἰΠΕ6Υ σομηπηθποεα {Ποῦ Ῥγθραγαίοηβ 
ἴογ {πε τείγεαίΐ, δ π4 ββοῇ ραῦίυ ργοσεεαεα ἴο ΡᾺ]}} ἀόννῃ (Πε ρα]βαάϊησ 
ἴπ {πεῖν πεϊσῃ θουτῃοοα,᾽ {π6 οὈ]εοὶ θείη ἴο ᾿ἰπούθαβα {Π6 (δο 1165. οὗ 
ΕΡΎΕβ58. 
᾿ ΟΡ ξεῦνε {πε αἰϊβεϊποίίοη Ῥεΐνγεεη ἕκαστος ΔπΠα ἕκαστοι, Δα σΟΠΊΡΑΓΙΘ 

ἼΤΠσυο. 11. 39, “ΠΕνεΥ Πᾶνα {πε 1, Δοραδειηοηϊδηβ τηεὶ 5 1 ΟἿ]Υ ἃ 
Ῥατί οὗ {πεὶγ ἔογοεβ.᾽ ΕῸΣ {π8Ὸ Ῥῇγαβε τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς Ξεα ποία Οἡ 
διαχάζοντας (1ν. 8. 18) απ ΤΠπο. ν11. 78. [1 15 οἴζεη τι5ε4 δ5 ἴῃ {Π6 ρσθ- 
5Ὲηξ ἰηβίδηοα ἴο ἀεποίε ψῇηαΐ 15 βία:οπβᾶ αἕ (1.6. ΟΥ̓Ὲσ ἀραὶ 51) ἃ βεῖϑοῃ 
ΟΥ̓ 1πϊηρ. 

καὶ τοὺς ἀἰχρείους} ἴον »ἡνϊο ἢ ττα τηϊσηξ Πᾶνε ἐχρεοίεβα τοὺς δὲ ἀχρείους 
αἴζεῦ της ργεοβάϊησ μέν, 15 Εα 51} ἜΧρ]ΙΟ4 Ὁ]6, ἃ5 ΠῸ δη.{Π 6515 15 ᾿Ἰπἰοπά θά 
Ὀεΐνψεεη τοὺς μὲν σταυροὺς...διήρουν ἀῃᾷ τοὺς ἀχρείους ἐξεπέμποντο, τΠ6 
Ῥδγίιοὶα μὲν Ὀεΐησ ᾿ηἰε πα θα 5ἸΠΊΡΙΥ ἴο δ Ρμαβϑῖζα ψγπαΐ [Ὁ]]ονγ5. ὙΠῈ 
νγοτά ἀχρείους 15 Θαπιἰναϊεπηί ἴο ἀχρήστους ἴῃ 111. 4. 26, ἀηά ἴογ [Π6 πη] 44]6 
ἐξεπέμποντο σοτηραῖα ἀπεπεμψάμεθα, 1)επι. κατὰ Κον. ὃ 1257, “Μὰ 
οδυβοα {Π6 οἰανεβ ἴο θὲ τειηονεα. 

καταλιπόντες] 1.6. καταλιπόντες ἐκείνους οἷς ἕκαστος ἐπίστευεν. ὝΠΕΙΕ 
5 ἃ 5!!σῃε αἰ Πα] Υ σαιιβεα ἴῃ [Π15 ραβϑασα ὈΥ {Π6 ΡῬοβί(οη οὗ [πΠ6 νγογάς 
καταλιπόντες οἱ λοχαγοί. ὙἼΠΘΥ σαπηοΐ σατίδιη]ν ΡῈ ἴαῖκθη ἢ [Π6 νεγθ5 
παρεσκευάζοντο ἀπ διήρουν, ὙΜΏ1Π6 ἴο σοπηδοΐ ἴΠθῖη ἢ ἐξεπέμποντο 
πδοεβϑιίαΐϊες ἃ διά θη σμαησα οἵ ποιηϊηαίῖνα δηα ἄοεβ ποΐ ὄχρίαϊη {Π6ῖΓ 
Ῥοβίοη ἴῃ {πΠ6 βεπίεποθ. [1 ργείεσ {πεγείογα ἴο ππαδγβίαδηα {Π6Πὶ ἃ5 ἃ 
Ποιμηϊηδίϊνα ἀΌβοὶαΐθ, ϑγΠΙΟἢ 15 ΝΕΓΥ {Γεαπθηῖν δἀάδα {ππ5 ἰονναγάβ {Π6 
οΪοβα οὗ ἃ ραγασυδρῃ. 

8 22. κράνη ΠΠαφλαγονικα] ὙἸΒαβα σγσεῖα οὗἉ Ἰβαίπου, δ5 τγε ππᾶ ἔγοπῃ 
ν. 4.13, ἀπ πεπλεγμένα Δοςσογάϊηρ ἴο Ηετγοά. ΥἹΙ. 72. 

8.23. ἡ νὺξ...ἐπιοῦσα] “16 ΔρΡργοδοὴ οἵ ηἰρῃς δ]αττηθᾶ ἰπθπὶ. ΤΠ 
[ῃ6. [Ο]]οννηρ βθοίίοη Μδοτηϊομδαὶ 64115 αἰζεπίίοη ἴο {Π6 οσοιτγεησα οὗ 
ΔῊ ἰατῆθις Πἰπ6: Θεών τις αὐτοῖς μηχανὴν σωτηρίας. ΑἸΓΠΟΙΡῊ {Πα 
Ῥαγέςοιρὶς ἀπορούμενος 15 ἰοιπ4 1πη 1)6πι. κατὰ ον. ὃ 1260 ἴῃ ἃ ῥῬαϑϑῖνα 
56 Ώ56, “ὙὙΏΘΗ ΤῊΥ [16 νναβ αἰτηοξί ἀθϑραϊγεα οἱ, ἀπορουμένων 15 πο ἀουθί ἴο 
δ ἴδε 85 εαπίναϊθηΐ ἰο ἀπορούντων ἴῃ ἴΠ6 Ῥταβεηΐ Ραϑβαρξ. 

8 24. ὅτου δὴ ἐνάψαντος)] (, ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος (ΤΥ. ὕ. 28). 
ἘῸΥ [Π6 ἀ5ε οὗ [πε ρτεροβιίξοη πη ἴπ6 ρῇῆγαβε οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν, 
ὙΥΒΙΟἢ 15 ἃ οοπμάθηβεα δχρυαϑβίοη ἴοσ οἱ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν ὄντες ἐκ τούτων 
ἔφευγον, ΠΟΙΏΡΑΓΘ ΙΓ΄. 2. 19 πάντες οἱ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνεῤῥύησαν. 

8 χ6. οἱ δὲ κατὰ στόμα] “ἴΠ6 ΘΠΕΘΙῚΥ ἰπ {Π6 ἴτοηΐ. ὟΝ ΠΙ[ε᾽5 Ἰηΐου- 
Ρτοίαζίοη οὗ 1Π15 βάββασθ, νυν ΒΊΟἢ ᾿ΠηΡ]165 (Ππαΐ [Π6 ασεακβ ἡγεσα ταίγθδτηρ 
νἸΠουΐ σοπίτοπιησ [Π6 ἴοα; 15 τη! 65} }7 Ἰπσοπϑιβίθηξ νι [ῃ6 πνογάβ οἱ 
κατὰ στόμα. 

ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν] “τηϊσῃξ μανα {πεῖὶγ αἰζθπέϊοπ ἐπσηθα {παΐ τγᾶγ.ἢ 
ὙἼΠΕῈ Ἔχρυθββίοη οσουγβα ἀραὶη 1 111. 5. 14. [ῖὴ {πὸ δε. (αἰί. τι. ἢ, 
( ΔΟΒΑΥ σίνεβ δῇ δοοουηΐ οὗ ἃ ϑβἰ ΠΏ }]4Γ βἰγαΐασοπὶ ὑνΠ]Οἢ νγὰβ ργδοιβεα 
ὉΡΟΙ Πἰπὶ ὈΥ {(Π6 Βε]]ονδοὶ: ἴῃ δαάϊτίοη ἰο ννΪοἢ τηδην οὗ Χεπορῇο 5 
ΟΥα5 ἀπ ῬἤγαβΕε5 ἃ’ βιισσεβίϊνα οἵ (π6 ρᾶββδασβ ἴπ ψΏΪΟμ ὙΠαογάϊάες 



470 ἘΧΡΕΦΥΧΖΖΘ ΟΥ̓Κ, - ΚΝ. το 2 Ξ 2 

ἄεϑουῖθες [ῃς6 αἰζετηρὲ τπαθ οἡ Ρίαίαθα Ὀγ {πῸ Τιαοβάεοιυπηοπίδης (ΒΙκ. 11. 
8 77), Δ Πουρὴ [Π6 οΡ]θοὶ οὗ [Π6 τηαηοθανγα ἴῃ Ππαΐ οαθ8 νγὰθ βη  ΓΕΙῪ 
αἰπετγθηΐ. 

88 28-οη. 7114 φχεαϊογιξ αευϊσεα ὧν ἤγδς 705 ἐλ φγοίροζίογε οὗ 
ἐδε Ογεοξς αμγγερ' ἐλε17, γεΐη772 ἐο ἐλε εαγη. 

8. 29. Μυσὸς τὸ γένος] “ἃ Μγϑοίαηῃ ὈΥ ΒΓ ἀπά ο41164 ἴοο ὈΥ ἰπμαΐξ 
ΠΆΙΊ6,᾽ ἃ Ῥαββᾶσα ὑνῃϊοἢ 15 θχδοί]ν 1Ππδίγαϊθα ἴῃ {πις. 70χ. 28, οἰκέτης 
αὐτοῦ Σύρος καὶ τοὔνομα καὶ τὴν πατρίδα. ἽΠαΐ {ῃ6 ῥταοίϊοθ νγαὰβ δῃ 
ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ οπθ ψΊΓ [Π6 Ὑθοῖκϑ 15 οἰθαῦ ἔχοι {Π6 Ρ]αγβ οἵ Ρ] δι νῆοτα 
ΒΊΟΝ ῬΓΟΡΕΥ͂ ΠαΤη65 ἃ5 ζέγσα, (αῤῥαίοχ, ἕο. αὐταὶ οἵ σοῃη πο ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΟ. 

δέκα] ὍΠδ γτεαάϊηρσ δέκα 15 ἃ ἀοα ΕΠι] οπθ, Ποὰρ ἢ δαἀορίεα ΡΥ {Π6 
Ῥεβί εἀϊζουβ ἱποϊπάϊηρ Καὶ ἀπποτ, Ππαουί, ἀπ ΡΟΡΡρο. [{ ρρεξαῖβ ἴῃ ἴοαγ 
οὔ (Π6 μΜ85 ἱποϊπάϊησ ἴΠτθα οἵ {πὸ Ῥεβί, ὑνἘ116 {ΠῈ τη] ου νυ οἶνο τέτταρας 
ἢ πέντε. Βογπθιηδηῃ, ν 116 οὈ]θοιϊίησ ἴο [Π15 Ἰδ του ΠΟΥ ἂ5 ἴοο 5128] 
ἔογ [Π6 ῬΌΓΡΟΒα, {Π|η]ς5 {Παΐ [Π6 οτἱρίηα] τϑϑάϊησ γα ΡΥ ΔΎ τέτταρας 
ἢ πέντε καὶ δέκα. 

προσεποιεῖτο] “τη 8ἃ5 ἱπουρ Π6 σγεσα δπάθανουσιηρ ἰο ἀνοϊά {Π6 
ΠΟΤ᾽ 5 ποίϊοε. 

ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε] ἰ5 αὐορίβα Ὀγ ΚΌΠΟΥ ἀπ Βουποτηδηη αἴου ἥνα 
οὗ [με Ἰεδάϊησ Μ55, ννῃ]16 {Π6 γοϑί ροϊηΐ (1 νυ ] 08) ἴο {Π6 τεδάϊησ 
ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ. (ὐομπβιἀθυησ [Π6 οοπίοχί, πα Πα {Π6 ομ]εοὶ οὗ {π6 
βίγαίασεπη ννὰ5 ἴο σῖνε 8Δὴ ὄδχασσογαίθα ἴΙ΄δα οἵ {πΠ6 πυτηθεῖβ σοποεα]θά, 1 
ΔΠῚ ΒἰΓΟΏΡΊΥ ἱπο] 64 ἴο τεαὰ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ, ψῃῖοῃ, ποῦν πβιαηαϊηρ 
ΚΟΌΠΠοΥ 5 ἀϑβουίίοη ἴο {πῸ σομίγαγυ, ῬΙαοαβ {Π15 ἴαοξ ἴῃ ἃ [δ Υ 5 γΓΟΠΡΘΥ 
Πρμὶ τπᾶπ {Π6 αἱζουπαίϊνε τοαάίηρ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, “ἰῃεὶτ βῃ]θ] 5 
Θ]βαπηθα {Πγοιρῇ σιοτὺ αιαἷ ἐ}ε71.᾽ 

8 20. ὑπεληθυθέναι) “404 ψΠῈη Μγϑιβ ἱπουρηξ {πὲ ἢϊ5 πθηᾶς 
Παά σοί ἔδυ δποιρὴ οἡ {ΠΕῚΓ τναν.᾽ ΠΙπάοτγί 15 αἰτηοβδὲ {πΠ6 οτ]ν βαϊου οὗ 
ποίθ ψ»ῇῆο Ἰοΐη5 τῴ Μυσῷ ψΙΠ ᾿ν Ππαΐ (ο]]ονγβ, απ ππάεγβίαηςβ ὁ Ξενοφῶν 
85 1Π6 βιθ]εοί οἵ ἐσήμηνε. ἼΠΕ δἰτοησοβί δυριυμπηθηΐ ἴῃ ἴανοισ οἱ {Π15 
Ῥαποίπαίίοι, [Ποιρ ἢ ππηοιοεα ΌΥ Κα ἀππου, 15 {Π6 ᾿πίγοάποίίοη οἵ ὃς ἴῃ 
1Πε ϑιοοθθαϊηρ οαιιβθ, νυ ΠΊΟἢ 15 αἰτηοβί βροσῆποιβ ἢ 6 ταραγὰ ὁ Μυσὸς 
85 ἴῃς πομηϊηδίϊνε ἴο ἐσήμηνε. 

ΤῊς φῬυθροβίζϊοη ἴῃ {πὸ σοτηρουπηα ὑπεληλυθέναι νΕΥΥ Οἴΐεη οἶνεβ [ἢϊ5 
ἰάδα οὗ σεεγεεν ἀπὰ σζεαϊέλίγεςς. ὙΠΟ ἴδηβε οὗ {Π6 νεῖ, ΠΟ 1655 {πα {Π6 
ΟἸγουτηβίδησεβ οὐ [ῃ6 οαβθ, δἵϑ ἀσαϊηβί οἱγ ππαουβία πάη τἰ οἵ ἃ σέστω ΟΥ 
γηϑασιγεαῖ τειγθαΐ, ὑνΠ116 1 ἀο ποΐ ἀρρτεοϊαία {πΠ6 ἴογοα οἵ Μδουηῖς δ] 5 
τεπάεσίησ, “θη Π6 ἱπουρῃξ πον Παα σοπα 27: τε716167 [Δ Υ δ οιρἢ.᾽ 

8 321τ. ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ] νἸῖἢ ΒΙοΠ ΚΠ ΠΟΥ πγε]] 
σοιηρατες οὐκ ἔφασαν πορεύεσθαι (ἸΥ. 5. 15), 15 5ΠΉΡΙΥ {Π6 ϑἰαίεσηθπέ οὗ 
[Π6 τηθῃ αἱ {Π6 {ἰπ16 οἵ [Π6 ὁσοιτγθηοθ, ἀπά ποΐ (65 Κα σοὺ πηπουβίαπαβ 
11) {Π6|᾿ δοοοιηΐ οὗ {π6 τηδίίθυ αἰζευ {Ποὺ Ππαᾶ ται γπηβα ἴο {Π6 οαπρ. [Ι͂ἢ 
{πε ἀἰγεοὶ παγγαίίοη {Π656 νγοτάβ νου] πᾶνε ῬΈεη ἃ5 [Ὸ]]ονν5 : εἰ τρέψο- 
μεν, ἔφασαν, ἁλισκόμεθα, νν}116 {Π6 Ῥγαβεπί ᾿πΠηϊνα 15 πιϑϑα ἴῃ ΡΪαοα οὗ 
{Π6 διΐαγθ, 5 ἴη [Π6 Ῥαβϑᾶσα σϑίευγθα ἴο ἀῇονε, ἴο ρῖνε τἀ! οπαὶ ρτο- 
ΤαΪΠΘπο6 ἴο {Π6 οογίαϊ πίν οἵ {Π6 στϑϑα]. 

καλινδούμενοι] ΚΠ ΠΟΥ ποίϊοοϑ {Π15. ἔουτη 85 1655 σοιῆσποῃ ἔπᾶη κυλιν- 
δούμενοι Ὀὰπΐ ἴῃ ΟΟσαβΙ ΟΠ] τπι56 ἢ ὄνθη {Π6 θαϑί νυ] ε 5. 

8.22. ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν] “τείτεαίεα Ῥαοϊκυναγ5,᾽ ἱ. 8. τ Π6ῚΓ 
ἔλεε ἴο [Π6 ἴοε, ν ΒΙΟἢ 15 [Π6 πι5118] βισηϊ ποαιίομ οἵ {π6 Ρῇγαβθ, [Π6 1άεα οἵ 



1. 1---47 ΜΟΖΕ9. 47: 

“ΘΙ ον υ,᾿ “Ξίερ ὈῪ βίερ,᾽ Ῥεϊησ αϊίε ἃ βεοοηδιυ δηα ἀογϊνεα οπα. ΟΣ 
Ονγοῤ. ν11. 5. 6, ἀπΐεσαν, ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ τείχους, 
ἐπὶ πόδα" ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στραφέντες. 

1η [ῃς σοποϊϊπάϊησ βεπίθηοα οἵ {Π6 ββοίίοη πάντες τείοτβ ἴο {Π6 βηΐγα 
Ῥαγίγ ννῃο Ππαᾷ Ἰοϊπει ἴῃ (Π6 οΥσΠΔ] [ΟΥΑΥ ἃ Πα ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ἴο {πε Παηά- 
[ὰ] οἵ πιθῃ ννἹἢ Μ γϑβι5. 

ΘΕ ΒΕ ΧΤ111: 

δ8. 1-3. “41: Ολείγίξοῤῥημ Ζα γιοΐ 76{2|77166] α᾽14] σε  ῥίζδς τοῦ7ϑ ,1 1171" 
ἐλέηι, ἐλε Ογέφας φγοςέσαφαί ὧν ἐαπια εὐἱέλ ἐἦε ἐχεοῤέζογι ο7 ἦε γεεὀεεέ ογ ἐλοΐγ' 
γιε7γ16 67, τυΐο τὐόγε «ογεσεγεα ο71 σλίῤ-ὠσαγα τέγια67 ἐπαγρε οὐ ληοδίτις αι 
,δοῤλαεογιείμ5. “Ιγγίσαί αὐ (εγαστίς, τυλέγέ ἐλεν γεηιαϊγεαί 707. ἐδ: ααγο αγια] 
α γευΐετυ ογ ἐλε ἐγοοῤε ἑοοῖ φῥαεε. 

8. 2. Κερασοῦντα] ΤΠΘ 5ἰῖε οἵ {Π|5 Ῥασθ ἰἴξ ποῖ ἰἀθηεϊοαῖ τ [Παὶ 
οὗ {ῃε τηοάοθγῃ Αχασε)εί, νν ὨΙΟἢ 15 ΤΊΟΥΘ {18 Π 5Ι ΧΕ Π}1165 ἴτοτὴ Τ͵ΕΘὈΙΖΟηΩ, 
Δ Πα σου] Παγάϊγ Ππανα Ὀβθη τεαοῃθα ὈΥ [Π6 Οατξεῖςβ ἴῃ ἃ ἴπτεα ἀδυϑ᾽ 
ἹΠΔΥΟΉ, ἀνε ἴῃ {ΠΕῚΓ Ῥγοβαηΐξ ἀΠΕΠΟυ Εγαα βίαίθ.Ό Μόοσα ῬσΥΟΡΔΌΪΥ {Π6 
ἴοννῃ νγὰϑ βιτπαῖθα ἴῃ ἃ νναίεγεα ν]]οῪ Ὀεαγηρ ἴΠ6 βαῖηθ διηδ (Α 7γα 5172 
“αγαλ 5:1) πιὰ {ΠΊΟΚῚΥ Ῥ]απίθα ν ἢ ΟΠΕΥΥ ἴγαθβ, γῃθηοα Γμιοα]]15. 15 
ΒΙΡΡοβεά ἴο πᾶνε Ἰηἰγοάιοβα {Π6 ἔππ| Ἰηΐο ΕΤΟΡΘ. 

σὺν τοῖς ὅπλοις] [ΟΥ ννῃ ]οἢ ἐν τοῖς ὅπλοις 15 {Π6 ΤΠΟΥΘ τ15118] ἜΧΡΥ ΘΙ ΟΠ, 
15 τεαά Ὀν ΚιϊΠπευ οα {Π6 δαίπουι οἵ [Π6 ἴννγο Ἰδαάίησ μΜ85.. [{ τησβέ 
Ῥ6 σατοἤιγ ποιίοεα (Παΐ [ῃ6 επίϊτε ἰοΐα] ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι 
Ἰηο4θ5. ποῖ ΠΊΘσοὶν [Π6 ΠΟρΠε5. (]Ὸ ἃγα δἴαίεα ἴῃ ἵν. 8.15 ἴο ἤᾶνα 
Πα θΕγοα 1655 πῃ ὅοοο πι6η) Ὀαΐ 811] {π6 δὐπηθά ἰγοορβ οἵ ψηδΐθνευ 
οἷαββ, θασσασα ΟΑΥΓΕΙΞ Δηα [Π6 ογονγά οὗ οδιηρ-[Ο]] ον αῖβ. θεΐησ δ] οη 6 
ἐχοϊαάςβά. 

8. 2, (ἐκ τῶν ἀμφὶ τοὺς μυρίους.) ὙὙΠΕΞΕ πτογάσ, Ῥν ΠΟ ἢ ἀγα οτηϊ δά 
ὈΥ Κύμπευ οα {Π6 δας Ποῦ Υ οὗ {πΠεῸ [ἤγεα οἢϊεῖ Μ58, τηΔῪ 1 {Π]ηκ Πᾶνα 
Ῥεβη ἄπ ἴο ἃ οοργίβί νῆο ππάεγβίοοα σὺν τοῖς ὅπλοις ἀΌον 85 σείευ σ᾽ 
ἴο [Π6 Πορ 165 δ]οηθ, [Π6 ΟΥΡΊΠ4] ΠΌΙΏΌΕΥ οὗ ννῇοτη νγᾶ5 10,400 δοοοτά- 
ἴησ ἴο {Π6 βίαϊεπιθπί ον ἴπ 1. 7.10. ΕΎΟΙῚ ἴΠ6 βατηβ ράββασα ψε πᾶ 
τηδΐ {Π8 τοδί οἵ {Π6 ἰγοορβ ὉΠΩ͂ΘΥ ΔΥΠῚΒ ἃπηοιηΐθα ἴο 2,500, ἴπιι5 ταϊβίηρ 
16 σου] Π64 τοί] ἴο 12,900, ἃ ΠΌΙΊΡΕΙ ἴοο ἰαῖσα ἕο Ῥα τείεσγεα ἰο ἴῃ 
1η6 Ῥῇταβα ἀμφὶ τοὺς μυρίους, αἴ ΔῃΥ τΤαῖε ἴῃ ἃ βαββᾶσθ ΨΏΘΓΕ Ὑγ6 ΤΊΔΥ͂ 
[αἸΎ]Υ αχρεοΐ {ΠῸ δυο ἴο ἤανα Ῥθθη Ῥτϑοῖβα ἴῃ ἢΪ5 Ἰδησταρα. 

εἴ τις νόσῳ] σ"ὖ. ἀπώλετο, νΥ]1 ἢ νν ΠΙο ἢ ΙΚΌΠΏΕΥ σοιηραῖοβ ἴῃ Τα 6Ζ 
ἢ σιεῖς γηογώο (ρ6Υ111) ἀπ 51 Π}11ΔΥ Ῥῆγαβθθ. ὙΠ6 ἜΧρΥ͂ ββϑίοη 15 σμαγαοίοσ- 
ἰδέϊο οὗ {π6ὸ ὅτεεὶς Ἰαηστιασα 1ῃ νν Π]Οἢ Δοϊπον]εάρσεά δοῖβ ἀγα οἴη βιαίεά 
ἴῃ ἃ Βυροίποίοαὶ ἰογιη, Ἔνθ η 6 Ποῦ 15. ΠῸ βιιρρεβίίοη, κ5 ἴΠ6Γα 15 ἴπ 
1πη6 Ῥγεβεηΐ Ἰἰπβίαποο, οὗ ἃ ᾿ἰπηϊτεα ἀρρ]Π]σαοη. “Πα γχετηδιηάου ἀϊβᾶ ἴῃ 
Ῥαΐεα οὐ ἤοτῃ {πε εἴξεοῖβ οἵ {πΠ6 σπονν, ἀπ σοῖο γέτυ 2εγλαζ- ἴτοτα Ἃ15- 
εα86.᾽ 

ὃ8 4--εη. 7112 2γίξογιογς (76 σοϊαί ατια ἐλε φγοκεεας αζυϊαϊο, α 207- 
Ζίογε ὀείγιρ' γεσογυεα 707 α ἐλαγιζ-οΠγίγι ο ΑἸδοίίο αγια ΑἸ γέρηιϊς. “445: 
αεεοιεγ1} ὃν αγι]εἱῤαΐζογε ο7 Χιεσιοῤλογι᾽ς ἐχίλε αὐ δείίίες, αἀπιαὶ ο7 ἐλ τέδες 16 
τυ ηελ .ε αῤῥ[τεα! χἰς σἦαγε οΥ ἐΐε 2γὴζε: γποζιεγ. 

τὸ ἀπὸ τῶν αἰἶχμ. ἀργ. γὙεν.] “(6 ΤἸηοΠΕΥ ΨΏΪΟΙ αἴοβα τοὶ {Πα 
5816 οὗ [ῃ6 οαρίϊνε5,᾽ Βιπάδηϊβ. Ψ11 οΡβεῦνα {πΠ6 ροβίοη οὗ {πΠ6 ϑαῦ- 
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βἰδηίϊνε ἀργύριον ἡ» ΏΪΟΠ ὈΥ ἃ σοπητηοη ἰάϊοπη '5 τα ἴο ργεοθᾶβ {πε ρατ- 
ἘΙΟΙΡΙς, ἃ σοπηρ]είεπεββ Ρεϊηρ {Ππ|5 σίνεπ ἴο {πΠ6 σοιηθηδα ρῆγαβα ψῃϊο ἢ 
ςουἹᾶ ποῖ μπανε Ῥεϑη οδίδϊηθα ὈΥ οἹοϑίηρ 1 ἢ ἃ συ βίαπίϊνα. 

(καὶ) διέλαβον) ΤἸῆτεα σοοὰ Μ85 ννῃϊοῃ ΚΌΠΟΥ [Ο]]ονν5 τείαϊη [Π6 
καί, ἀπ, 1 νγε δοοδρί {Π15 γεδάϊηνσ, νγα τηπϑὲ ἴαϊζα [6 νεῦθῃ5 ἐξεῖλον... καὶ 
διέλαβον ἴῃ ΟΪοπα ΘΟ ΠΘΧχοη, τηδϊκίησ {ΠῸ δοοιιβαίϊνε δεκάτην ἀθρεπμα ἡ 
διαλαμβάνουσι ἴῃ ἴΠ6 Ῥτγεανίοιιβ οἰαιβθ. ὙΠΟΓΘ νου] 6 πὸ να] οὈ]εο- 
τίοπ ἴο {Π|5 γβαάϊησ πα ραποίαδίϊομ 1{ 1 γεγο ποῖ ἔοσ {π6 ροβιτίοη οἵ {Π6 
πνογάβ καὶ τῇ Εφεσίᾳ ᾿Αρτέμιδι. ΑΚ 10 ἴ5, [πΠ6 σοπποχίοη οὗ ἐξεῖλον... καὶ 
διέλαβον 15 τπιαάδ 50 αννκννασγαά ὈΥῪ {ΠΕῚΓ Ἰηβουίίοη ὑπαὶ 1 Πᾶνα ποῖ Πεϑβὶ- 
ἰαϊθα ἴο ογϊξ (Π6 καὶ ψ ἢ [Π6 πια]ουυ οἵ (Π6 εαϊΐοτβ, τεσαγαϊηρ [ῃ6 
δοσαβαίϊγνε δεκάτην ἃ5 ἀβρεπάδηΐϊ οἢ {Π6 νεῖ διέλαβον. 

Νέων ὁ ᾿Ασιναῖος] Ψῆο, 45 χὰ σαίῃου ποι ν, 6. 36, μαᾶ Ῥεεη δἰβ 
ὑποστρατηγός. 

““ἵρές νὰ ἃ ἴουνῃ οα ἴΠ6 οοαβί οὗ 1, δοοηΐα. 
8 5. τὸ μὲν τοῦ ᾿Απολλώνος)] σπό. μέρος, 85 [Π6 σοΙτεβροπάϊησ 

Ῥῆταβα τὸ δὲ τῆς ᾿Αρτέμιδος ΠΟΙ [Ό]]Ονν5. Οἰθαυν 5πονν8. [{ 15 ποῖ 
64. 4}}Υ Ρ]αϊη, ποννενευ, μον (Π6 νου 5. γα σονεσηθα, ΠΕ ΠΕΥ ὈΥ ποι- 
σάμενος “ ςαιιϑεα Δη Οἤετϊηρ ἴο ΡῈ τιδάδ οὐ οἵ {Π6 5Πατγα πε ἴο Αρο]ῇὶο,᾽ 
ΟΥ, ἃ5 15 1655 ρῬσόρδῦϊα, ὈῪ ἀνατίθησιν “ ἀφαϊοσαίε5 {Π6 5Πατα ἀπὸ ππίο 
ἌΡΟΙ]Ο, πανὶπρ σαυβεὰ ἂῃ οἤεγιησ ἴο ΡῈ πιδαα.ὕ 

τὸν. «τῶν ᾿Αθηναίων θησαυρὸνῦ[ ὙΠε56 ρῥτῖναίε ἰγθαβασῖθβ, ὙΒΙΟΝ 
τηϊσῃς Ὲ βθοιγθα δἰ ΠῈΥ ὈΥ 8 παίϊοῃ οὐ δὴ ᾿ῃηαϊνι πα], ἀγα ποίσεα ὈῪ 
Ἡετγοάοίιιβ απ αἷβδοὸ ὈΥ ϑίταρο (1Χ. Ρ. 420). 

ὃ 6. τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὁδὸν] Ιῃ 4] ϑῖοη ἴο {Π6 Ἔχρεαϊίοη ] ἢ 
Ἀραβίας ᾿ῃ σοπ] ποίου ἢ (ῃ6 ὙΠΕΡδἢ5 πηάετγίοοϊς ἀσαϊηϑὶ {πῸὸ ΑἰΠε- 
πίδη5, ἀηα ὑνῃ]οἢ Οὐ] Πυϊπαἰδα ἴῃ {Π6 ἤρῃϊ αἱ (ογοπθα, Β. 6. 304. 

Μεγαβύζῳ] ΤΠΪ5, 45 πιὰν 6 ραίμεγεα ΠΌση Γκιοῖδη Δ η4] οἰπευ ννΥ]- 
ἴεγβ, νγὰβ {Π6 σοπηπιοη {1{16 οἵ {Π6 ῥγιεβίβ ἀπα συδγαϊδηβ οἵ 1)1αΠα᾽5 [θη ρ]8 
αἱ ἘΡἢδβιιβ. 

ἼΠῸ ννοτάς μετὰ ᾿Αγησιλάου ἐν ἹΚορωνείᾳ ἀτο, 45 Κ ποτ Ροϊπὲς οαΐ, 
δῇ. εν! εηΐ ᾿πτουροϊδίϊοη, 1Γ ΟΠΪΥ ΠΌτα {ΠῸ δος {παΐ αἱ {ΠῸ Ῥευοα ἴο ὑνΒῖο ἢ 
ΧΕΠοΟΡΠΟΙ 15 τείευσιησ τα νοῦ] Πᾶνα ὈθῈη ἱπΊΡΟ551016 ἴοΥ Πἰπὶ ἴο [ογθοδεὶ 
1Π6 δῖε οἵ Οούοόπθαᾶ. 

ἢν δέ τι πάθῃ Α ΘαρΠοπλΐβηη ἴου ἢν ἀποθάνῃ. Ἐχοθρί ἴῃ {Π6 σαβ8 
οὗ {ῃ6 ἴῃτες Ἰεδάϊησ Μ55 εἰ δέ τι πάθοι 5 [Π6 τεοορπῖβεα τεδαϊηρ οὗ {πΠῸ 
βεπίθησθ, {πουρὴ ἸΚΌΠΠΕΥ ὙἹΡΉ ΠΥ Τα]θοῖβ 11, ἃ5. {Π6 πιϑιι8] αἸβιϊηοιοη Ὀ6- 
ἴνγεεη {Π6 βιθ) ηοίϊνε δηα {ῃ6 ορίαινα νου] ΡῈ ρεγίεοι!ν ουΐ οὗ ρίας 
ἴῃ ἃ Ῥαββασα 1 [πε ργεβεηί. 

ἀναθεῖναι ποιησάμενον) “ἴο σεΐ Ξοης οἴετνίηρ τπιαάθ ἢ 1Ὲ γΠΙΟἢ Π6 
1πουρηΐ ννου]α πη ἔανουσ τνἹΠ Αὐίθηηῖβ ἀπά ἀεξαϊοαίθ 1ἰ ἴο Πεγ.ἢ 

. ἔφυγεν] 1 Πᾶνε ποΐ νϑηϊασεα ἴο ἔο!]ονν Καὶ ΠποΥ τὰ ἀδβογησ 
1815 τϑδάϊησ (τ ΠΙοἢ 15 ἰοππα ἴῃ 411 θαΐ ἵνγο οἵ {πε Μ58) ἴῃ ἴανουσ οὗ {Π6 
τίοτα οὈνίουβϑ ἴεηθα ἔφευγεν. Μογξονοῖ ΤῊ] νν 4115 ἀδίεπος οὗ {π6 ἰδχὶ 
ΔΡΡΘδῖβ ἴο π|6 βηςίγεὶν βαιἰϑίδοίογυ, ννπο τεραγάβ ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγεν κ-τ.Ὰ. ἃ5 
Θααϊνα]θηΐ ἴῃ βεῆβα ἰο ἐπεὶ φυγὰς ὧν κατῴκει, {Π6 τηδίξεγ οὗ {Πε Ὀδη]5ῃ- 
τηεπί Ρεϊηρ ἴῃ Πἰβ Ι4δα ἃ ΤΠ ΈΥΟῪ πο θηΐα] βίαςθηηθηΐ 11 σοπποχίοῃ ὙΊΠ 
της τεϑίάξηοα δὲ 50.115 δηα {πεγείογα παίμασγα Πγ Ἐχργεββεα ὈΥῪ (Π6 δογὶϑὲ 
ἔφυγεν. 

ἈΑροογάϊησ ἴο Τῖορ. Τ46Γ. (11. 8 51) Χεπορῆοῃ νγὰβ Ῥαηιϑῃβα ἐπὲ 
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Λακωνισμῷ, ΜΏΠΕ {π6 Ῥσεβεπὶ ραββᾶσα τηϊσῃξ βθετ ἴο ἱπηρὶΥ {παῖ {Π6 
ἱτητηαϊαΐθ σαιιϑε νγα5 Π15 ΟΠ ΠΈχῖοη γ] ἢ Ασα βι]δαβ1η [ῃς ἀρονε- πιθπίοηεὰ 
εχρϑάϊτοη ἴο Βοβοῖϊα. ΟἹ {πε οἴμεὺ παπᾶ 1 τὲ δοςερί πε βίδίεμηεηῖ 
οὗ Ῥαυκαηΐδβ (ν. 6. 4), σου ρατῖπσ ΨΥ Ί 1 Χ ΘΠΟΡΠΟΠ᾽ 5 Οὐ γΟΥα5 ἴῃ 111. 
Ι. 5 Δηἀ νΙ1. 7. 57.) γγΧα 5Π8}} ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἄστεα ἢ ΤΠ γ]νν41} τ ῃῸ Ηπα5 
1π6 οαυδα οἵ Πἰβ Ὀδηἰβηπηεηΐ ἴῃ ἰβ αἰϊδοῆτηεηΐς ἴο {ΠῈ βεύνῖοα οὗ ΟΥΓα5. 
ἘῸΓ ἃ Πιγίμευ ποίϊςε οὗ {Π6 βῃ ]εςΐ, 5εα σοτησηθποεπιεπῖ οὗ [πίτοά. 1. 

ἐν Σκιλλοῦντι)] ΞΘ01115 νγὰβ ἴῃ ΕΠῚ5 πεδὺ ΟἸγτρα, νυ εσα δῃ αϑβίδϊα 
μαα Ὀξεη αϑϑίρπεα ἕο Χεπορμοη ΒΥ {με 1 Δοράδετηοπίδῃβ. 

οἰκισθέντος)]) ΚΌΠΟΥ 15 ἢο ἀοιυδὲ τσῃξ ἴῃ τεϊαϊπίησ οἰκισθέντος ΜΠ 
411 [86 μ85, ἱποισῇ Π15 οὈ]εβοίίοη ἴο τλε επιεπάαιίοη οἰκισθέντι οῃ [ῃ6 
στουηα {Πδΐ γα Κποὺν ποίῃίηρ οὗ {Π6 σο]οπιζαίίοη οἱ 5.115 Ὀγ [δοο- 
ἀδειῆοπ 15 δηγί πίῃς Ρὰΐ ἔοσοι]6. ΝΟΥ δϑαΐῃ 8πὶ1 40]6 ἴο δοςερῖ ἢ15 
Βα σρεβίοη {παῖ οἰκισθέντος ΤηΔΥ ΤΕΐΕΓ ἴο ΧΕΠΟΡΠΟΠ ἀπά Ὀ6 δηὴ δααπῖνα- 
]επΐ ἔου κατοικισθέντος, ἃ ἀξᾶσε οὗ ψΠοη Πα 4ιοίεθ ΠΟ ΟἴΠΕΙ ἘΧΑΙΏρΡ]6. 
Ο(οπβεαπεηίυ, τείαϊπϊησ οἰκισθέντος ἴθ [η6 ἰαχί, 1 5Ποι14 ργείευ ἴο ἀπάει- 
Βίδπα 1ξ 85 τεΐίεγγτησ ἴο 5. 111ι5, [Π6 σεηϊίνα ἀΡθβοαΐα θεϊηρσ ᾿πίτοάιιοεά 
ἴπ5 ὈΥ ἃ ΨΕΙΥ σομηπηοη ἰἸάϊομη ὙΠῈπ ἰξ 15 τεαιμτεα ἴο βῖνε δααϊτοπαὶ 
Ῥτοτηΐμεποθ ΟΥ̓ ΕΠ ΡΠ Α5ἰ5 ἴο ἃ βίαζεπηθηΐ, 

θεωρήσων] “ἴο Ὀε ἃ Ξβρεοίΐαίογ δἱ ἴῃ σατηββ.᾽ ΒΥ ὁ θεὸς ΑΡΟΪ]]ο ἰ5 
τηδδηΐ. 

8 8. καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ δὲ] ἘῸΓ {πΠ6 ροβι(ἴοῃ απᾶ ἔογος οὗ δὲ 5βαῈ ποίβ 
οἢ καὶ πολλοὶ δὲ (1ν. 1. 13) ἀπά ἀρσαϊη οη καὶ κλέψαι δὲ (τν. 6. 13). 

ὙΠ θῆραι πάντων ὅποσα.... θηρία «οἴ. ΝΙ- 3. 15 ἐκέλευε δὲ καίειν 
ἅπαντα, ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ, 1.6. ἅπαντα καύσιμα κ.τ.λ. 

8 9. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ] ὙὍΠε δάνει ἀεὶ 15 ῬΌΓΡΟΞΕΙΥ Ρ]δοεά ἴῃ 8η 
Διηίρποιβ Ροϑβι τη, ΔἸ ΠουΡῊ της ταγίῃπι οὗ ἴΠῈ βεπίεπος βυρσεβίβ (παῖ 
ἢ 15 ἴο θὲ σοπηδοίεα ψ ἢ γαῖ Ῥτεοράοϑ5 “Πα 50 ἴοσ 8}1 διΐαγα {ἰπ|6᾽ 
ταῖμεν {παπ ψΊΠ δεκατεύων ἴῃ {Π6 Ξ6η568 οὗ “Οἡ εδοῇ οσοαβίοη. 

ὁμοῦ ἄνδρες καὶ γυναῖκες] ΤῊϊ5 Ροβιίοη οὗ {Π6 νογάβ, ἴοσ Ἐς ἢ 
ἄνδρες ὁμοῦ καὶ γυναῖκες γγου]α Πᾶνα Ῥεδη ΤΊΟΓΕ 518] δ Πα 4]50 (ςοηβι δυ- 
ἴησ [Π6 δηλ σαΥ οαιβεά ὈΥ ἴπῸ Ῥσγενίουβ ΠΟΙ ΠδίϊνῈ5) ποτα παΐιγαὶ, 
5 1] πϑίγαϊεα Ὀγν Κὐππεγ ΠΌτη Εὑγ. “7εγαεί. 4555. ἀπα Ἡοπμι. Οἵ. 1Χ. 75. 

λάχος] ἰ5 υϑεα Ροεί Δ }}ν [ῸΥ μέρος 8ἃ5 ἴῃ ΨΙ. 1. 2, “ἃ 5ῆδτγα οὔ [Π6 νἱο- 
Ἐτὴ5 ἴα κεη ἴτοτη {πε βαοτεα ραβίυσγα δηά οὗ [Π6 πυπίεα δ ηἾπη415 85 τνε]].᾿ 

δ το. εἰς τὴν ἑορτὴν] “«θοιυὶ {Π6 {της οὗ [πΠ6 ἔξαβί,᾽ οὐ ἴῃ6 δπδ]οσΎ 
οὗ εἰς τὴν ὑστεραίαν Δῃα 5] ΠΉ1]ΔΥ ΡΏγαβεβ, {ΠΟῸΡὮ 1ξ 15 ῬΡοββϑί]6 ἴο ἀπάεγ- 
βίαπα {ΠῈὸ Ῥυεροβίτοη ἃ5 τηθδη]ηρ 5ΠΏΡΙΥ “ἴο πηδεΐ {ἴΠ6 σεααϊγαπηθηΐβ οὗ 
186 ἔξαβξι. 

καὶ ἄνδρες] 1. 6. αἄυ]5, 45 σοηίγαβίοα ὙΠ οἱ Ξενοφῶντος παῖδες καὶ 
τῶν ἄλλων πολιτών. 

Ῥλοίσο ντὰβ ἴῃ Ξρὰγ οὗ ἃ τηοιπίδίη ταηρα ἴῃ Ατοδαϊα, ΟἹ Οβε]Υ ονετ- 
Βαηρίηρσ ΟἸγτηρῖία, ἀηα δοοογάϊηρ ἴο ΟΥδιηεσ ᾿Δἀεπίϊοαὶ τυ ἢ νηΐ 15 ΠΟῪ 
Κπονγη 45 ἤζαριγο Βοριΐ. 

8.11. ἢ] 5ς. τῇ ὁδῷ ἧἣ, “πον ἴξ 1165 ου πε τοδᾶ ὈΥ Θ᾿ τηθη 
ἔγανεὶ ἔτοτῃ Γ,δοεάδεμπιοη ἕο ΟἸντηρία." ὙὍΠε τεδάϊηρσ ἡ χώρα 15 τείαἰηεα 
Όγ Κύμπεγ αἴϊεγ {π6 ἔουσ ἰεδάϊησ Μ85 ἴῃ ῥγείεσεποα ἴο ὁ τόπος νυ ϊ ἢ 
ΔΡΡΕδῖ5 ἴῃ ἴΠ6 τηδ]ουγ. Αἰ {Π6 5816 {{π|6 6 15 1πο]]π64 ἴο ἀσύεβ ψΊ ἢ 
Βογηῃξιηδπῃ ΨΠ0 {πῖπκ5 {παΐ θοΐα [6 οη6 βυϊβίαπίνα δηα ἴΠ6 οἴ εὺ ἃσα 
περ ϊδίϊομβ ΟΥ̓ σοργΥἰβίϑ. 
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ξ 12. ἄλσος] ἡ ΠΟ 15. αἰκίη ἰο [Π6 Τιαΐ. σαί, 15. 81. Ορεῆ βχρϑῆβθ 
ΟΥ̓ ΘΊΘπη, ΨΠ116 ἥμερα δένδρα αὐτὸ φαλίσαξου 7έγαςος αγόογεσ. ἽΠ6 βεηΐθποα 
ὙΠΟ [Ο]]ονν5. οοπίαϊη5 ἃ φοΟα ΕἘΧΘΙΏΡ0]6 οἵ {πεῸ σχῆμα κατὰ σύνεσιν οΥ 
πρὸς τὸ σημαινόμενον, ἴΠ6 ῬῇτϊαΞΘ ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ ὡραῖα Ὀεΐηρ ΔοροΙη- 
τηοαδίεά ἴο {Π6 1Ι΄θα οἵ 72 2225, νυ] ἢ 15 βυσρεβίθα θὰξ ποῖ ἘΧρυαββεα ἴῃ 
[Π6 νγογάς ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύθη. ΤΕ ἐΧρ]αηδίϊοη νυν ὶο ἢ Πἰτηϊΐ5 ἐπ 6 
τι586. οἵ [6 ὑγογά τρωκτὰ ἴο 510} ἔττι115. 845 ἀῦὸ θβαΐθη γανν ὈΥ νὰν οἱ ἀβϑϑοσΐ 
15 ἀπ ἴο ἃ φομηηθηΐαυυ ΡΥ ΡΟ ΙΖοηΐπ5 οἡ Ζ)]δη (17. 27. τ. 31). 

8 13. παρὰ τὸν ναὸν] ΤῊΪΚ5 τι56 οἵ {πΠ6 ργεροϑβιτοη νυ δῃ δοοιβα- 
Εἶνε ἴῃ ἃ ΡῬαββδαρα ὑγΠΕΙῈ ΠῸ ἰήθα οὐ πηοίϊοη Οὐ δχίθηβίομ 15 ἱπηρ] 164 
5Π0α] 4 6 ποίοθα ἃ5 δ ᾿ΓΓΘσΊ ΠΥ οτκ {ΠῸ ρατί οἵ {Π6 δαῖμοσ, Τί ΠΊΔΥ 
06 ἔδῃοῖπι]! ἴο βιισσοβί παΐ ἕστηκε παρὰ ῬΟΞΒΙΌΙΥ τερτθβεηΐς βοπηα ἰᾶθα 
1|κ6 {Π6 [ο]]οννίησ “ ννα5 (Ὀγουρης ἃΠ4) Ρ]α θα Ὀν {ΠπῸ οΠΔρε].᾿ 

Ὑ τ καταθύειν ΞῸΡΡΙΥ χρὴ ΟΥ̓ ΞΟΠῚ6 απ να!θηΐ νου, νυ οἢ 1 15 ο5- 
[ΟΙΠΔΥΎ ἴο Ομηϊί 1 νΥΙ Πρ ΒΟΥ ΡίΙΟη5, εἴα, 

ἐκ τοῦ περίττου] “[τΟτ {Π6 γϑϑίάτιθ,᾿ νυ Ώ 16 ἐπισκευάζειν 15 ἴο “Τεραϊτ, ἢ 
ἐγεῃί,᾽ δοοογάϊηρ ἴο {Π6 τεσ] πι56 οὗ [Π6 σοπιροιμπά. 

ΘΟΠΑΡΤΒΕ ΤΥ: 

88 1--το. ὧδ 7}ε αγγίσαϊ οΥ ἐλε σγέρας αὐ {ἦέ ἐεγ γον ο7 ἐς 77055γ}- 
γιουεὶ ογ16 ῥογέϊογι ογ ἐλε 1γιλαῤίζαγιές αἰζξεγιές 0 σέο ἐλεὶγ 2γοργέδς τολιἠα 
ἐλ οὐλε7 εογεοίχείες αγὸ αἰίασιεο τουτί ἐλέ7):. 

8 2. τοῖς Μοσσυνοίκων ὁρίοι")] ὍΤΠΕ 77,φεγηοσεῖ, ΟΥ̓ 7705 γγι1 5 ῬΊΙΗΥ 
βίγ 165 {Ππότη, σνεσα ἃ {106 οἡ {Π6 5Ποῖθ5 οἵ {Π6 Βλιχῖηθ, βιπαῖθα Ὀεΐννεεη 
1τη6 7Ζ7ὁαγε71:1 ἀπα [Π6 7) γζδαδ, ἀπα {ΠΕῚΓ [ΘΥἸΟΥῪ Ἔχίθη δα ΠΘΑΥῪ ΒΕ ΠΥ 
τη1165 δἱοηρ ἴΠ6 οοαϑβί Ποση {ΠῸ ποῖσῃ ουγΠοοα οὗ 7 γεὀίσομαί οι ἴπΠ6 ννεβδὲ 
85 [ᾺῪ δ πε αἰβίσιοὶ οἵ “άαγηαεῖα, Ἐτοτη ΨΙΠΠ. 8. 25 ΜἷὙῚ Ιδασῃ {πδξ 
πον σψεσα ἱπάβρεπμαεηΐ οὗ π6 Ῥουβίαη δας ΠΟΥ γ. ΤΕ 15 5814 {παΐ {Π6Υ 
ἀογῖνϑα {Π6| ΠπαπλῈ ἴτομ μόσσυν “ἃ νγοοάξῃ ἴοννεῖ,᾿ οὐγίησ τὸ (ῃ6 οΠὰ- 
Ταοίευ οἵ {ΠΕ 1 ἀνε] 1 η65. 

πρόξενον ὄντα] Πα Δ“ π|165 οὗ [Π6 2γοχοηετίς, νυν ὨἸΟ ἢ 11 15 [Π6 αϑῃϊοη, 
ἴο σΟΠΊΡαΙΘ ΟΔΤΘΙΘΘ5]Υ νν]ἢ ἰΠο56 οἵ ἃ σΟη51} 1ῃ τπηοάθυῃ {ΠπΠ65, 11} θ8 
Τοιηα ΠῚ}]}ν ἀἸβουιββθα 1ῃ ΘΠ 5. Ζ)2εζ. Αγ. ἀπιάθυ {πῸὸ νοσα  ο ΣΙ Ζίε7)1. 

Τη δα]αϊτίοη ἴο ΟἴΠΘΙ Θεβθη18] ροϊηΐς οἱ αἰ Πδγθποα, {Π6 2γοχε,1ε: ᾿γᾺ5 
ποῖ ἃ ΠΊΘΠΡΟΥ οὗ ἴπ6 παίϊοῃ νι οβα ᾿πίογοοίβ μῃ6 Ὀοπ]θηεα, Ώ116 ἂ5 
τορσαγαάβ ἢϊ5 ΡΙασα οἵ γεδϑιίθποα δη4 {Π6 ῬΧΙΠλ να πα πποίποϊαὶ σμαγδοΐεῦ 
οἵ ἢ15 ἀπἰ165 ἢ6 απ ποι ῃϊηρ ἴῃ σοτηπΊΟη Ὑν 1} [Π6 σΟη 58] οἵ ΟἿΓ {1Π|65. 

διήσοιεν}] “{Ππαν νγου]α ποῖ σίνο {Π6Π0 ἃ ρβᾷβϑασβ.᾿ ΤῊϊ5 εππ Πα δίοη.: 
οὗ Τδοοῦβ 15 βιισσοβϑίβα Ὀγ {Π6 τϑαάϊηρ δεήσειεν ὙΠΪΟ. ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ ΟΠ6 
ΒΟΟά Μ5, ἃπά 15 ΠΟΥ ΘΈΠΟΓΑΙΥ δοοορίθα ἴῃ ΡΙαςα οἵ διοίσειεν νγ ] ἢ 15 
1 ΘῈ Υ τε]εοϊθα Ὁ ῬΟΡΡΟ ἃ5 ἃ Ῥαγβθαγοιιβ ἔοση. ἘΠῸνν σοηβίαπΕ]Υ {Π658 
νΕΓῸ5 816 ἰπτειοδηρσοα ἴῃ ἴΠ6 Μ885 ΜΠ} ὈῈ βεβεὲὴ Ὁν ταείευγιηρσ ἴο ἃ 
ποΐθ οὐ {Π6 νγυοσάᾷ διοίσουσιν ἴῃ 111. 2. 23. 

8.2. εἰσιν αὐτοῖ)] ΚΟ ΠΕΥ [Ὸ]]ονν5 ἴἤγθα σοοά Μ55 ἴῃ τϑαάίπρ' πολέ- 
μιίοι οὗτοί εἰσιν, Ὀπί {πὸ ᾿πἰγοάαοίϊοη οὗ ἴῃ ννοτά αὐτοῖς 15. Εβϑεηΐαὶ ἴο 
{16 οοπίοχί, τυ 116 Π1β βαυσοθβίίοη ἰΠαΐ οὗτοι 15 ᾿ιϑεὰ ἴῃ ἃ εἰδίοζές 56}.58 15 
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ποῖ 1 {Πῖπῖκ Ῥοῦμα ουἕ ὈΥ {πε οΠαγδοίθυ οἵ [Π6 ραβϑθασθ, 1 ἢανα {Ππογοίοσα 
ποὺς Βαβι ταϊοη γεϊαϊπεα [ΠῈ οσαϊπατυ τεαάϊησ ἢ ΒΟΥΠΟΠ Δ ΠΗ. 

οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα] “ἴῃς 77οτενηοεεῖ νῆο ἄννε]ὲ θεγοπα {Πει.᾽ 
εἰ βούλοιντο] “(ἴο 566) ΠΕ  [ΠῸῪ πγεγα ]Π]Πησ.᾽ ἘῸΓ [Πἰ5 σοπ- 

βίππιοίίοη 566 ποΐβ οἡ ὑποφειδόμενοι, εἴ πως ἐθελήσειαν... διιέναι (τν. τ. 8), 
ὙΠ ΕΓα 1 Πᾶνα αιοίϊαα ἃ 5111] ΠΟΤῈ 5 ὙΠ τ σ᾽ ΕΧΑΠΊΡ]6 Ὸπι ΒΟΡΗ. ““γπέϊρ. 414. 

δ 5. διασωθῆναι) ΟΡΞεῖνε {πε ἔοτοβ οἵ {πΠε6 ἴεηβε, “ἴο σεΐ βαΐβ 
τῆτουρῃ ἴο (τεϑεσθ. ὙηῈ Μ85 ψΠΠῈ (ΠῸ εχοερίϊοη οἵ ἴουσ οὗ [πΠ6 Ῥεβὲ 
δῖνε εἰς ἰῃ ΡΪασε οἵ πρός. Τὴ6 ἔΟΥΠΊΕΥ 15 ἴΠ6 Ῥυεροβι οη οὐ ΠΑΥἹΪΎ πε 
πη {Π1|5 σοηπαχίοη, δης {Π6 βἴησ]α Ἰηβίΐδησα ἴο γῇ ]οἢ ΚΌΠΟΥ ἈΡΡρΘα]5 ΤῸΥ 
Πὶβ ἀείεπος οἵ {πΠῈῸὶ ῥργεβεπηξ σομηθὶπαίΐϊοη (Ονγοῤ. ν. 4. τό, ἐσώζοντο πρὸς 
τὸ στρατόπεδον) 15 ΠΑΤΑΪΥ ἃ Ξαἰἰϑίδοίογυ νἱπαϊ!σαίίοη οὗ {Π6 ἰεχέ, τηοσα 
ἘΞΡΕΟΙΔΠΥ 45 στρατόπεδον 15 νἰΓίι4 ΠΥ ἃ ποὺπ οὗ μια] {π46. 

6. εἴ τί ποτε] ἴου ψνἘΙΟἢ εἴ τε πώποθ᾽ 15 ἴῃ ΟΥΑΔΙΠΑΤΥ τεδάϊηρσ, 15 
αἀορίεα Ὀγ Κὔύππεγ αἴζεσ ἴπγεα μΜι55 45 {Π6 τιϑιια] ρῇγαβα ΠΕ {Π6 Ρτορο- 
β: [0 ἄοεϑ ποΐ ἴακε ἃ πεσαΐϊνε [οστῃ. 

ὑπηκόους εἶναι τούτου] Χε 5Πο.]4 παΐμγα!] Πᾶνε Ἔχρεοίεα ἔχειν ἴπ 
Ῥίαςβ οἵ εἶναι, Ὀπΐ [ῃ6 σοπδίσγιοϊίοη οὗ {Π6 βεπίεηςα 15 νατὶθα δ5 1 δια- 
πράξεσθε ΟΥ̓ ΞΟΙΠΒ ΟἾΠΕΓ 5] ΠΔ1ΠῈΓ γε Ὁ Πα ῥτεοεάεά 1ῃ ρΪδςοα οὗ (ΠῈ ρῆγαςε 
ἔξεστιν ὑμῖν. 

8 7. αὖθι] ὙὉὍΠα δυϊπουν οὗ ἔννγο μΜ5855, ἱποισῇ οὗ ἀπαπεβ μηδ Ὁ] 
ὑγεῖσ ἢ, 15 ΒΟΔΙΌΕΙΥ Βα βῆοϊεπέ ἴο ννασγαηΐ Καὶ ἼΠΠΟΥ ἴῃ ἀεί ηρ ΕΠ ΡΠΟΙΥ ὈΥ͂ 
τεδαϊησ αὖ ἴοτ αὖθις. 

8. 9. τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι) Ασομ ἰπαίίοη οὗ ἔνγο σοπϑβέππιο- 
τίοπβ, (1.) τί ἡμῶν δεήσεσθε, ἀτιὰ (11.) τί δεήσεσθε ἡμῖν χρήσασθαι, 
ὙΒΙΟΘΙ ΘΟΙΏΡΑΙΕ ἃ ΨΕΙΥ 5111 ραββασα ἔτομ ΘΟΡἢ. 7γαεῖλ, 57, 

«εἰ πατρὸς 
νέμοι τιν᾽ ὥραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν», 

δΔῃα δποίπεσ πόση ΘΟΡΉ. «471:{1ς. 400, 
οὐὐτήνδε γὰρ 

ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. 

Τῃ [Π|6 τη] οὐ Υ οὗ {Π656 σαβθβ Δποίῃεσ ἀπά βευμδρϑ ἃ 51Π1016Γ δἜὄχρὶα- 
ΠΑΠΟΙ 15 Δα Π]15510]16, νἱΖ. ἴο τοσατά {Π|π ᾿ηβηϊεῖνα 45 ἜΡΈχ σεῖο] (6. σ. τέ 
ἡμῶν δεήσεσθε, ὥστε χρήσασϑαι), Ὀπὶ ἴῃ ἴπΠ6 ραββασα σαοίεα ἀθονα ἴτῸ πὶ 
ῖπ6 7 γαελίγεαε ἴῃς δα! Π1οη. οὗ {Π6 ἀτίϊο]α τοῦ νυ [Π6 ᾿ηβηϊτνε δοκεῖν 15 
ἃ βίσοῃρ δυσιτηθηΐ ἴῃ ανοιτ οὗ [Π6 ἔουτηδν ᾿ηἰεγργαείδίοη. 

8 το. ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα] “ἴτοπι [Π6 ΓαγΈ ΠΕΥ 5146, σοιγεβροπάϊησ ἴο 
16 Θχργεββίοῃ οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα 1ῃ ὃ 3. 

88 ττ--ἰ8. ,δογὲδ 97 116 Ογεέρᾷ ἐγοοῤς σοίϊηιρ 271. κογιζεγί τοῦ ἐλεῖ 
716τῷ αἰϊίες 51 727 α ἄεαὺν 1055. 

μονόξυλα] “Βο]]οὐννεά ουΐ οἔ ἃ 5ἰηρῖε ἔγεα. 
8 12. οἱ μὲν] “[Π6 οσοπραηίϑ οὗ ἴῃς, θοαίβ,᾽ ψ 16 οἱ δὲ τείειβ ἰο {86 

ΤΏΘη ΜἼἘΠῸ Πα4 Ἰἰαπᾶςεά. 
ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα] “ἴῃ ρατίΐε5 οἵ 7:6αγὶν ἃ Βυιπατγοα,᾽ 45 1ῃ οαβθ8 

ὙΉετΕ {πε Πυπμετγα] ἴ5 τεηάεγεα ᾿πάςεβηϊε ὈΥ {πε δἀάϊίοπ οἵ μάλιστα 
186 εβεπηδία 1 πϑιια}]} Ὁ ονεγϑίαϊεα σγαῖμεσ πη {πΠῸ τενεῖβε. ἈΑΔΑβ5 τεσαγάξ 
186 ἰεχέ οὗ [η15 ραββᾶσε 1 πανε δἀορίεά {πε τεδάϊησ οἵ Πϊπάογξ, ννῃΙοἢ 
ΔΡΡΕδΙβ 'ἴπ ομδ οὗ ἴῃῈ Μ53, δπᾶ 15 ξιισσεβίεα ἴῃ ἀποῖπμθσ. [τ 15 αἷβοὸ 
ἀρρτουεά οὗ ΡΥ Κιϊμηθσ, το ἴῃ ἰδ οὐ Ἰοῖβη οα οἴ με ρτοροβεὰ δἰΐθσγα- 

ΧΕΝ. 51 
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{1οη5 ΟὈβοῦνοϑ {παΐ {ΠῸ ροϊηί οἵ σοπηραγίσοη ἄοοϑ ποΐ 116 ἴπ {Π8 πατηθυῖοδὶ 
ΒΕΓΟΠΡΊΙ οὗ [Π6 ἰτοορϑβ Ὀπί ἴῃ [ῃ6 ρῬοβι[οη νυ] ἢ {ΠΕ Ὺ ἴοοὶς ἀρ (ἀντιστοι- 
χοῦντες ἀλλήλοι:). 

εἰκασμένα] ἠκασμένα ἸΚΊΪΠη., θπί, ἀἃ5. Π6 δατηϊ5 {παΐ [Π6 ἔούτη σίνεη 
ἴῃ 1Π6 ἰοχί 15 ὉΠΙΓΟΥΤΩΪΥ Ῥγοίθγγθα. Ὀγ Χοπορῆοη «πα ὙΠαονάϊ465, ἡνΒ 116 
ΟἾΪΥ ἰννο οἵ {Π6 Μ88 ρσῖνε ἃ ἴτας οἵ [η6 τραάϊηρσ ἠκασμένα, 1 πανε Ῥτείεγγεα 
ἴο [Ο]]ονν {Π6 τηδ] ουἹἱγ οὗ {ΠῸ βαϊζουϑβ. 

ὄπισθεν δὲ τοῦ ξύλου] “ῬΕΠΪπα (1.6. αἱ {π6 Ῥοίϊίοπι οἵ) [ἢ6 5Ππαΐξ 
1{561{.- ὙΤΠῖ5 τοδάϊησ ἀπα οχρὶαπαίίοη 15 δὐορίεα θῪ Κίππου, μας [Π8 
ΘΧΡΊΥαββίοῃ ὄπισθεν τοῦ ξύλου 15. 50 Ξίτδηπσβ ἃ οὔθ ἰπαΐ 1 δηὴ 'πο] πε 
ἴο ῥγθίευ Κσϊϊρουβ τεπάθυϊησ οὗ [Π6 Ῥάββθασθ, 0 τεραγάβς τοῦ ξύλου 
85 ἃ σϑηϊίίνε οἵ σι} ] ΕΥ̓ ΟΥ̓ πηαίουα] ὁ [Π6 Δηα]ορΎ οἵ ἴῃς ρῇταβα γέῤῥα 
δασειῶν βοῶν ὠμοβόϊνα “γὨΪΟἢ Οσοιτα ἴῃ τν. 7. 22... Τῇ νὰ δἼοερί {5 
1ηςευργοίδίιοη ἔΠαγθ οαὰπ 6 πὸ ΟὈ]θοίοη ἴο οὐ τοίαϊηΐησ {Π6 τοϑαϊηρ' 
αὐτοῦ τοῦ ξύλου ὙὙΠ1ΟΠ 15 Το Πα ἴῃ ἴΠ6 τηδ]ουὙ οὗ ἴπΠ6 μ88. 1}. εἰπεῦ 
6456 {Π6 56ῆβ88 ἴθ οἰθαυ, νἱΖ. {παῖ {π6 Ῥεῖ ἐπα οἵ [Π6 βρθαῦ- απ 6]6 τγὰβ 
ΒΡΒοΥῖοα] ᾿πϑίθαά οἵ Ρεϊηρ διε ν ἢ [Π6 τιϑι18]} 5Ρ11κ (στύραξ οὐ σαυρώτηρ). 

8 13. ὑπὲρ γονάτων] “5Πποτί ἐπηϊο5 ποί τεδοῃϊηρ 80 ἰονν ἃ5 ἴπΠ6 Κηβα. 
ἘῸΣ ἰῃ6 νψοτά στρωματοδέσμου, ἃ 54οὶς [οΥ ρΡαοϊκίησ Ὀεα-ο]οΊΠ 65, οἵ. 
Ατῖβι. 2) ργ2. 240, ἀῃα {6 ννε]1-Ἰτῆουνῃ ραββθασα 'π Ρ]αί. Ζ2Ζ εαεί. ὃ 84. 
ἼΠο οοπβίγαποίίοι οἵ [Π6 σϑηϊνα, νοῦ ΚΌΠΠΘΙ τασαγαβ ἃ5 ἀθρεπάβθῃηξ 
Οἢ χιτωνίσκους, 1 5Ποι]4 ῥγείει ἴο θχρ]αῖπ ΡΥ [Π6 ἁπαίοσυ οὗ ἃ οουτγο- 
ΡΟ ΠἸηρ Ῥαβθᾶρα ἴῃ 1. 5. 25, οἰκίαι δ᾽ ἦσαν...τὸ μὲν στόμα ὥσπερ 
φρέατος, 1.6. ἦσαν τὸ μὲν στόμα ὥσπερ (στόμα) φρέατος. 

κρώβυλον] 15 ΕΧΡΙαἸπΘα ΌΥ͂ [Π6 Ξο πο αϑὲ οα {Π6 Ζρεῖς εἰασοίσες (ΤΉ. 
1. 6) α5 εἶδος πλέγματος τῶν τριχῶν, ἀπὸ ἑκατέρων, εἰς ὀξὺ καταλῆγον. 

ἐγγύτατα τιαροειδῆ) 80 ΚαποΥ νυ] ἔοαγ σοοά Μ55, νυ 1]16 [Π6 πη ]οτ]- 
ἐγ σῖνε ἐγγυτάτω τιαροειδῆ. οί [Π6 οπ6 ρῆγαβε ἀπά ἴπε οἴπεὺ ἄρ θδῦ 
ἴο τὴς ἴο 6 νυ]ραγίβτηβ, ᾿πΠ οἰ θ 51 016 ὈΥ͂ ΔῊΥ Ἰανγϑ οἵ σταπηπηατ, ἀπα {ῃ8 
εαἀϊΐοτβ ἀγα ἈΡΡΔΥΘΠΕν ατίνθη ἴο (Π6 βᾶπη8 σΟΠΟΙπιβῖοη, 85 Ζθιιηθ ἄθηῖθϑ 
[Π6 ῬΟββι ΗΠ ν οἵ ἐγγύτατα Ῥεΐηρσ τπι5ε4 Δ βο] αἴθ], τνἢ116 ΚΠ πῸΥ πᾶ 
ΘΟΒΠΘΙΘΥ πηαῖτα {Π6 σαι ΟὈ]θοίίοη ἴο ἐγγυτάτω. 

8 14. ἐξῆρχε] 55. παιᾶνα. ἼΤΠΕ νεῖ 15 Ῥαγιου]αυν ἀρρτγοργίαϊα 
1ῃ σοηβι ἀθγαίίοη οὗ {Π6 ννοσὰ χοροὶ αΌονο, {πΠ6 Ἰθεαάοσ οὗ {Π6 οἤογιβ Βεϊησ 
Κηοννῃ (θη Δ ΠΠΥ α5 ἴΠ6 ἔξαρχος οΥ κορυφαῖος. 

ἄδοντες ἐν ῥυθμῷ] “τηδτοπθα Κεαρίηρ {ἰπη6 τὶ {Πεὶγ βοησ.᾽ Ιη 
τηοϑβί οἵ {πΠ6 μ85 ἴπ6 Ῥαγίοῖρὶα ργεοθαθθ {ΠπῸ νϑῖρ ἐπορεύοντο, νν}}116 ἴῃ 
Θἰ[Π ΟΣ οαβα 1ἰ πηαϑὲ Ὀ6 ποίϊοθα (παξ [6 νγογὰβ ἐν ῥυθμῷ τοῖίευ ἃ5 τἤποῃ ἴο 
ἐπορεύοντο ἃ5 ἴἰο ἄδοντες. 

διὰ τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων] ΚυδποΥ πηάετοίαπαᾶβ {Π65ε νγογαβ 
85 ἃ Ζεηαϊααγε “ΠγΟῸρΡῊ [Π6 τη κ5 οὗ ἰπΠ6 σθακβ ΠΟ τνεγα ἄγαν ΠΡ 
ὉΠΩΘΥ διτη5.᾽ ὙΠΕΙῈ 15 ποίῃϊησ Πούνανεσ ἰο ρτγανεηΐ οὐγ ἰαΚιπηρ' ὅπλων 
1Π 1Π6 511 Ρ]6ῈΓ 56 η56 οὗ {Π6 “σα πηρ᾽ ΟΥ̓ “απαγίουβ᾽ οἵ {Π6 ἴτοορ 58. 

δ τρ. τὸ ἀκρότατον] “ἴῃς ΠΙρῃοσε στουπα ἰπ {πΠ6 ἰευυοτν οὗ {π6 
“Π7οΞογ7ιοεεῖ.᾽ ἘῸΟΥ ἴῃ τι56 οὗ ἀεὶ ἴῃ ἴΠ6 56η868 οὗ “" ΠΌΠπι ἐϊπηα ἴο {1π16,᾽ 566 
ποία οἡ τὸ ὑπερβάλλον (1. 1. 7). ΤῈ ϑαρ]θος οἵ ἔφασαν ἰ5 {Π6 
Π7οσογηοδοῖῦ ΝΥ ΠΟ ννοῖα 1 Δ]]ΠΙΊΆ ΠΟΘ ὙΠ ἢ ἰΠ6 ὐσϑεῖτβ: “(ΠΕΥῪ βαιά {Παΐ 115 
Ρτοϑθπΐ Ποϊάθιβ γαῖα ποίῖ βῃς 164 ἴο ἰῃ6 Ῥοββεββϑίοῃ οἵ 1, θιΐ παά 
561ΖΘα 1 ΜΏΘη 1{ νναϑ ΠΟ ΠΟ ῬΙΓΟΡΕΤΥΙΥ ἴοσ {Π6ῚῚ οὐνῃ δἀγαηίαρο, 

ὃ τό. προσιόντων] “ΜγΜΠ116 [Πς ἴοα νγὰβ ἀρριοδοῃίΐηρ. 
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8 17. νόμῳ τινὶ ἄδοντες] “Ξἰποὶησ ἰο ἃ Κἰπά οὗἉ {πηε.᾿ 
ξ8 190-909. 7016 ἐγοοῤ- α7ὲ εγεομγαςεα ὧν αγὲ αὐἰαάγεδς γγογι Δ᾽ ἐπιοΡἦο7:, 

αηιαἱ ογι ἐΐε γοἐἠοτυῖη ἄαν γιαΐξε α σεεεσογεί αἰΐαεξ ογὲ ἐλδ εἰΐαάεί. 
8. 20. οἷσπερ] 1.6. πολέμιοί εἰσι (τούτοις) οἷσπερ καὶ ἡμᾶς (πολεμίους 

εἶναι) ἀνάγκη. 
οἱ ἀμελήσαντες] 15 {πε τεαάϊηρ οὗ ἴπΠε6 ἤἥνε Ἰεαάϊησ μ55, ψνΏ116 {ΠπῈ 

τεβὲ σῖνε ἴῃς ραγιοῖρα αἀφροντιστήσαντες ὙΠΟ ΚύΠΠΕΙ (ΠΣ ηΚ5 ΤηᾶῪ 
Ῥὲ δοοοιπίεα ΤῸ ὈΥ ἴμε ργδοίϊοα οὔ βιθβετατηρ τϑοοπάϊίε τγοσάβ ἴῃ 
Ρίαοε οἵ τῆοσα οὐάϊπαιυ οηθ5. Ηδ τηϊρῃΐ α]5οὸ πᾶνε δα ἀδβὰ {Ππαΐξ {πε Ἰαζίευ 
ῬατοΙΡρ 8 ἔτοτη [Π6 ομαγδοίεγ οὗἉ 115 Τουιηδίϊοη 15 1{{Π6 ΠΠΚΕΙῪ ἴο Πᾶνε 5ὺρ- 
σεβίεα [Π6 πεεα οὗ ἃ 9]055 πὸ ἀμελήσαντες. 

τῆς σὺν ἡμῖν τάξεως] 15 ποῖ “ἴῃ6 ἀἸποῖΡ]]π6 ΠΟ ῬΥαν 8115 ἴῃ ΟἿΓ 
ΓΑ Κα, 45 ἴΐ 15. ἀβαα}ν ἰγαηβαίεα, Ὀαΐ σαῖπεὺ “ΠΕΙΓ ρΡοβὶ αἵ οὐσ 516, 
ἴῃ οοηίγαβσί ψἸἢ τ[Π6 ννογάς σὺν τοῖς βαρβάροις νγῈϊο ἢ (Ο]]ονν. 

8. 22. ὀρθίους τοὺς λόχου] 866 Ποίθ ΟΠ ΙΨΡ. 2. 11. 
(ὀρθίων) ΚιπεοΙ τεϊαϊπβ [Π15 νου οα ἴΠ6 δαί ΠΟΥ Υ οὗ ἴτε σοοά 

Μ855. Α5 ἃ ρτεαϊοαΐθ 115 ροβίϊίοῃ ἴῃ [Π86 βεπίΐθβποα δρρϑᾶῖβ ἴο τὴ6 
Ἰπα θη β Ὁ]6, ἀπ οπα οὗ {ΠῸ Ῥεβί μ855, 1 ἢπα,, οτηῖίβ 11 δ] οσείπου. 

τοῦ στόματος] ἽὙΠε σεηϊζίνα ἀθρθηαβ οἡ ὑπολειπομένους, “[Ποισἢ 
[Δ]Πἰπσ' ἃ 116 σμοσὲ οἵ {με ἵτοπΐ [πη οὐ {πΠ6 Πορ!τα5,᾽ 1. 6. {ΠΕ Ὺ σρετα 
ποΐῖ Ρεγίδοι !ν οα 4 ἰϑνεὶ τνῖἢ {πΠ6 ΠΟΡΠΪ65. Πα η νἰεννεα ποτα {Π6 ἔτοηΐ. 

8. 22. ἀνέστελλον] Α Ροείϊςα] ννογά, “ἢ ]4 πῃ σῃςοῖϊς.᾽ 
ἐτρέφθησαν] ΤῊΪ5 τατα ἔοστη οὗ {Π6 δουὶβέ ὁσοιτβ ἀσαῖῃ ἴῃ 7611. 111. 

4. 14, Δῃ ΘΧΡΥΈββαβ ΤΠΟΥῈ ΟἸΘΑΙΥ πα ἐτράπησαν ψνου]ὰ Πᾶνα ἄοηθ 
τῆς ἰογοβα ἀπα σοι ]ΞΟΥῪ σΠαγαοΐου οἵ {ΠεῚῚ ΠΙσῃΐ. 

8 24. ἐδέξαντο...ἐμάχοντο... ἐτράποντο) ΟΟὔϑοῖνα ἴῃ ἰγδηβιαίησ 
1656 βιισοαββῖνε οἤδησοβ οἵ ἴθ ηβ6. 

ξ. 25. ὁμοῦ δὴ πάντες γενόμενοι] “Βανίησ πον αἱ ἰαϑὲ 1οϊπϑᾶ 81] 
{πεῖν ἰοσοαβ. ἘῸΥ ἐκ χειρός, “Παπά ἴο Παπά,᾽ οἵ. ϑορῇ. “2. 27, 

ἐκ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις. 
8 ,26. φυλάττοντα] 1.6. τὸ χωρίον (τὴν μητρόπολιν). ἘΒΠιποΪκ 5 

επηεπηάαίοη φυλάττουσι, πουσ ἢ βαποίϊοηθα ΡΥ ΡΟΡΡο, 15 τε]εοίβα ὈΥῪ 
ΚΌΠΠΕΙ 5 δῇ επάξανουῦ ἴο τα κα ΧΟΠΟΡΠΟἢ 5 παγγαῖϊνα σοηξουτη ἴοο 
ῬΥΘΟΙΞΟΙν 1 {ΠπΠῸ Ἰαΐθυ δοσοιηίβ. οἵ Τ)1οάοτι5 δηα Ῥοιηρομῖι5 Μεῖα, 
ϑοοοταϊησ ἰο ποτ Π6 Κίηρσ οὗ [πΠ6 Μοββυμοροὶ νγὰβ ἰγεαίθα ἃ5 ἃ ῬΡΠΘΟΠΕΓ 
οἵ βἰαΐα. 

οὐδὲ οἱ] οὐδὲ ὁ ἰ5Ξ τε ὈΥ Βογποιηδηη, Μδοτηϊο 66] πα οἴπειθ οα 
ἴΠ6 δὐϊμουν οὗ ἔνο σοοά μ58, θαΐ, αἃβ ΠΟΥ οὔϑοῦνεβ, πὸ τῃθηςοῃ 
μα5 Ῥεεῃ τηδάε οὗ ἃ ξβξεςοπά Πεδά οἵ {ΠῸ {{|06. 

8 27. πατρίους] 1.6. 2αΐεγηος, ἹΚΌΠΠοΥ, Ῥαΐ, ἂς 1 ἤανα πιοπίϊοηθά 
ἴῃ ἃ ποίβ ἡ 11. 2. 16, 1 σαπποί δἰτοσείῃεγ ἀσοθρί [ἢ15 τεπάδγίησ οὗ 
ἴμε δἀϊεοῖῖναε. “Αἰζεγ [Π6 αϑῃϊοῃ οὗ {πεῖ Ῥεορὶ θ᾽ 15 ἢ δα ια]ν 5 δί5- 
ἐοΐουυ εχρ]απαϊίομ, δπα σϑυίδί ΠΥ τῆοσα ἴῃ δοοογάδησα Ὑγἢ 1Π6 ταρα]αΓ 
ἀϑᾶρσεα οὗ ἴΠ6 ψοτάᾷ. ὙὍΠα δάϊθοίϊϊνα περυσινῶν, ΜΏΪΟΗ ἴῃ βοῖηα οὗ {Π6 
ΜΒ55 [Ὁ]]ονγ5 ῃ6 ψνοτά πατρίους, 15 ΟἸηΪ 64. ὈΥ 411 [Π6 Ῥεβί εἀϊΐουβ 85 
ἃ τηδυϊἕδβέ ᾿πουρο δίῃ. 

ζειαὶ αἱ πλεῖσται) 1π (Π15 σοπείχγιοίίοη ἦσαν ἀηα αἱ πλεῖσται ἄστεα 
στ της ῥγεαϊσαΐε ξειαὶ ὈΥ αἰίγασίίΐοπ ἰπβίθαα οὗ νυ ἱἢ σῖτος, {πὸ 5υὉ- 
βίαπεινα ἴο ΠΟ {πεν νἰ γί }}ν γεΐεσ. 

8 29. τὰ πλατέα] “οἵ ἴπΠε ἢαϊ Κη, Πανίησ πο ἀϊν᾽βίοη,᾿ Τὰ 15 οἷθαῦ 

21, - ἃ 
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ἔγοιη ϑαϊπηαβῖαβ ἐπαΐ ομεβέπιιίς αὐτὰ τηδαπί, {πΠ6 Γιαἰη πατὴθ ἴοσ ΜΠ ΟΠ 
ννὰ5 ἀετῖνε ἔγοπὰ (ασέαγια ἴῃ ΤΉ ΘββαΙυ, ὑπ ἢγϑὲ ἀἰϑίγιοϊ ἴῃ ἄσεεοα ΏΕγα 
16 Ὺ ὙΈΓΕ 5 ΟΟΘβσία ΠΥ σα] εἰν αἴθ, 

τούτῳ καὶ πλείστῳ] κ1815. ΠῈῪ πιϑεα ΤΑ ΠΥ [ου ἔοοά.᾽ Ὅῇε ξΞο- δ] δᾶ 
δἰπθη]αϊϊοη τούτοις καὶ πλεῖστον ὡς σίτῳ ἐχρῶντο 15 5|1Ρ]Υ {Π6 Ραγαᾶ- 
ῬὮγαβα οὗ δὴ Ἰάϊοπιαῖϊς βοπΐθποθ ἴῃ 8ῃ πηϊάϊοτηαίϊς ἔοσπι, ἴοσ, 85 ἴῃ ἴῃ 8 
ᾳα56 πὲ ποιίοβα ἴῃ ὃ 27, τούτῳ 15 τηδάβ ὈΥ͂ αἰἰγαοίίοη ἴο ἄστεα Ὁ] 
σίτῳ Ἰηβίοαα οἵὗἉ ψγ11Π 115 Ἰοστεϊπχαΐα σα] 6οῖ καρύοις. 

88 9 21 
Τρ πστεῖ ς “ΟΔΠῚ6 ἴο 1η [ΠΕΙῪ ΡΓΟΡΤΕβ5,᾽ δοσογάϊηρσ ἴο ἴΠ6 τερΌϊαν 156 

οὗ ἴῃς. νεῦῇ. Ὅῇῆδα διγταησοιηεηΐ οὔ [Π6 οἱδιβαβ ]οἢ [Ο]]ονν 15 βοιηοἘαξ 
ὉἘΠ5.Ί1ΠΓα], ΤΟΤΕ ἐβρβοίαν 85 τοσασαβ [ῃΠ6 ροβι(ἴοη οὗ (ῃς ννογάβ τὰ εὐ- 
προσοδώτατα. 

8 21. ἀναβοώντων] ΤΗΪ5 5ἰαϊειηθηΐ ἄοεβ ποῖ δχοὶ πᾶς {πΠῸ πιὸ οὗ 
Ἰπβιγατηθηΐβ ἴο αἰα 6 νοῖςθ, δηα, σοηϑι θυϊησ [Π6 παΐαγα οὗ [Π6 στοιηά, 
1Ὲ 15 ΒΌΓΕΙΥ ποΐ ᾿ΠΠΡΟΒΒΙΌ]6 {Ππαΐ ρεορὶα γῆ ψγεύα ἴδῃ πλ1165 ἀρατί ἴτοη 
Ἔα οἢ οἴμεῦ Ὀν γοααάΐ τηϊσηΐ πᾶνε τηδάε {Ππϑιηβεῖνεβ Πδατσαὰ δοῦοββ ἴῃ 6 να] ]ου- 
γε τηϊρῃΐ ᾿ηβίαμοα ὈΥ νὰῦ οὗ 1{Πυ5ίγαῖοη [Π6 ψγῈ ]1-Κῆονῃ σαβα οὗ 
“Π͵οιεγιές Εόαϊ αϑὰ (σεγίξίγι, ὙΠΙΟῊ ἀγα βεραγαίεα Ὀν ἃ νδ]θῪ δοσοβ5 
ὙΒΙΟἢ [6 τνοσγαβ οὗ ἃ τεδάϑυ τὸ ἰου πα ἴο 6 αἸβτιηοῖν δα 016. 

ὃ 32. παῖδας τῶν εὐδαιμόνων] ΚύπηεΥ 15 πὸ ἀουθὲ τἱσῃΐξ ἴῃ τορατά- 
ἴησ εὐδαιμόνων 85 Θαπϊνα]επί ἴο {Π6 Τ,αἰῖη ὀεαΐξ ἴῃ {ῃ6 βεῆβε οἵ “το. 
115 ποῖ 50 οἰθαῶσ Πονενεὺ ΨΠΕΠΕΥ Ὀγ παῖδας 51νε5 8ΓεῈ τηξαηΐ, Οὐ ΟΠΙΥ͂ 
1ῃ6 Ομ Π]Πάτθη οὗ [ΠῈ νγϑα! την οἰαβθαεβ. ΚΌΠΟΥ 1ΠΟ]1Π65 ἴο {πε Ἰαϊίου νῖενν, 
Ῥαΐ δοσογάϊησ ἴο Π)]οα. 510. {Π6 ῥσδοίϊοβ νου] ββεῖὶ ἴο πᾶνε εξ ἃ 
Ῥαάσε οὗ 5ευνην. 

ἐστιγμένους ἀνθέμια] “ἰαϊτοοςα νΊ ἢ ἀενίςοβ οὗ ἤοννεσς.᾽ ὙΠῸ Ρῆγαβα 
στίζειν ἀνθέμια 15 ΞΙΠΊΡΙΥ 4 πτιοάϊποαίίοη οὗ ἴη6 σοσπαΐα δοοσιιβαῖϊνα 
στίζειν στίγμα, νΥ}116, ΤΟΥ ἴπ8 σοπβίγιοίοη, σοιηρατα ἴῃ ατεεὶς δέλτον 
ἐγγεγραμμένην Συνθήματα (ϑορῃ. 7γαεί. 8 157}, ἀπ ἴῃ 1 δίῃ ἔπε Ν εΥ- 
ΘΊΠ]Δη ΡΉγαβα 2715. 7γ 1 1 7107) 1171 γερη711. δέογεΣ (ξε. 1Π. 106). 

8 34. ἔλεγον] “Μετ [ἴῃ πε. Βαθὶς οἵ βαυϊησ.᾽ ὙΠὲ δαϊίουβ 
ποίϊοςα [ἢ15 45 οπα οἵ [με ἰγεαιπθπηίΐ αἰζεπιρίβ πιαάθ ὉΡ ΧΕπορΠοη ἴο 
ΠΟΠΟΘΔ] Πἰ5 δα  Πουβῃὶρ οὗ {πε «“γιαδατῖς. ὙΠῸ Ραγασσαρῇ ἄλλως δὲ οὐκ 
ἂν τολμῷεν, ΜΏΪΟΗ ΚΌΠΗΘΥ ἱποϊαᾶεϑ ἴῃ Ὀγδοκεῖβ, 15 ποΐῖ ἰοὰπα ἴῃ ἴγτθ 6 
οὔ {Π6 οἤϊοῦ μ85, πα ποσθονεὺ ἀδβίτουβ {πε Ῥαϊδηςα οἵ {Π6 οἰδιιβεβ. 

διελέγοντό τε αὑτοῖς] “ἴΠδν (Α]Κεα ἰο ἐμεπίβεϊνεβ, δηα Ἰαυρηεδά αἵ 
1Πποιηβε]ν 5, ἀπ νγου]ά βίαῃα ἀπ ἄδῃσα θην οσ {Π6 ἴαπου ἴοοὶς {μετη.᾽ 

ΘΠ᾿ΗΑΡΈΒΣ ὧς 

ξϑ τ--6. 712 Ογεθῖς ῥα: ἐλγοισα ἐὴ6 ερτεγεέγν 9 ἐἦε Οἠαϊνάος, ἀπά 
αγγῖνε αἱ (οέγογα 171 ἐλε {67 71107} οὔ ἐλε ΖΊδαγεγιῖ, τυλεγὸ ἐλεν γεριαῖ) 707 
βυε-αγια-7ογέν ἀαγ5. 

ὀκτὼ σταθμοὺς] ΤῊΙ5 δἰαίειηθηΐ, 845 1 ἃ 5: ΠΑ Γ ̓πβίαποθ (1. 2. 23)» 
τητιϑί θὲ τεσαγα θα 45 ἱποϊπαϊησ [Π6 ἀ6]αν οδιιβεα Ὀγ Πσμίϊησ, περοοϊαίίησ, 
ὅζο. πο 1655 ἴδῃ {Π6 {Ππὴ6 5 ἐπὶ ΟἹ [Π6 δοίπα] τηάσοῇ. 

εἰς Χάλυβα:] ὙὍὙΠε5ε Οὐλαϊνόες νγεῦς ΟἿΪΥῪ ἃ αστηθηξ οὗ {πΠῸὶ παΐϊοη 
Αἰτεδαν ἀαβου! θεά ἰπ 1Ρ. 7. 15,0 Δη4 Παᾶ Ὀεξεη Ῥτουρῃς ἀονῃ ἔγοπι {ΠῈ 
τηοπηΐαῖῃ αἰβίσιοίβ οὗ ἜΞ ΞΕ ἴο ψγοσκ {Π|6 ᾿σοη τ ΪΠ65 οὗ {πε 720φεγηοδεῖ. 
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Ἡυλ]ου, τυ μθη Πδ νἰβι θα πΠ6 πεὶσ ΡουΠοοά οὗ (οίγοτα, [ουπα ἰμαΐ 
ἴῃς τηϊη 65 γγΈ 6 5{11] νγου]οθα ἴῃ ἃ ΒΡ Υ Ποῖα] τναγ. 

8.2. πεδινωτέρα] [Ιῃ ἀδοσογάαποθ ψ] ἢ [(Π15 Ἔρι[Ππδὲ (η6 Ζ2ῥαγεγεὶ ἃτὸ 
ἀεβουθεα ἃ5 πολύῤῥηνες, “το ἴῃ ΠοΟΟΙκβ,, ὈῪῚ ΔΡΟΙ]οη5. ἈΠοάϊις. (11. 
377). Οὔδβεῦνβ ἴπΠ6 σμδησα ΠῸΠῚ ἐθύοντο ἴῃ ὃ 2 ἴο καταθυσάντων Ἰῃ ὃ 3, 
δηα σομραῖθ, διηοηρσϑί ὀΐπον Ῥάββαρσθβ, ἵν. 6. 27 ἴου {π6 αἰΠἝογθηοα οἵ 
τηθαηΐηρσ Ὀθίννθ θη θύειν (αοι.) «πα θύεσθαι (μν144.). 

8.2. Κοτύωρα] ΤῊϊ5 ἴον νγὰβ σθρΙδοθα Ὀγ Ζλαγπαεία, νγ πο ἢ δο- 
οογαϊησ ἴο ϑίγαθο τναὰβ Ῥμ1ΠῈ ον οἵ 115 5.115. ι]ίοη ἀηα ὉΟἱ. 
ΟΠ δβθον μάνα ἸἀθητΠ66 {Π6 5116 νυ] ἃ ἴοννη οα]16 4 Ογωΐε, ννῃθσα {ΠῈῚ6 
δΥΘ ἴγασοβ οὗ δῇ δηοϊθηΐ ροχί: Αἰηβυνουίη, ποννανοῦ, Ρ]ασεβ ἰξ αἱ 2»- 
σλεηιαλ. 

δ.4. ἐν Βαβυλῶνι] ἱ. 6. ἴῃ [πΠ6 πεϊσ οι ]Ποοα οΥ (οΥτ ουυ οἵ ΒΑ νΙοπ. 
ὙὝΠοΙΘ ἀὐθ Ππαίαγα!Πν 5]|σ]} Ὁ απο ρα ποῖα θείννθθη [Π15 511ΠἸΠΊΔΤΎῪ Οὗ {Π6 
{ϊπ|6 5Βρεπί οἡ ἴῃς κατάβασις ἀΠ6 [Π6 ποῖ ἀδἴα]]6 4 ἀσοοιηΐ 1ἢ {Π6 ΠαΙΤα- 
{ἰν8. [1 (Π6 ΘΠΠΠΔΙΥ 122 ΤΠΔΓΟΠ65. ΔΥῸ ΤΠ ΘΠ ΟΠ 6, ἴῃ [Π6 παγγαίϊνθ 
ΟἾΪΥ 117, ὙνΠ}116, Ἰηβίεαα οὗ εἰσηξ τποηίῃβ, ΟΩΪΥ 2οϑ ἄαγϑ ἀτα δοοοιπηΐξε 
ἴοΥ ἴῃ ἀδίβ!], Οὐ 223 1{ πὰ ποῖα ἃ ἢ] οὐ Πίϊθθη ἄαγϑ αἱ {Π6 ν]]Παραβ 1ἢ 
{Π6 Ρ]αΐη (ΤΥ. 6) οἡ {Π6 αὐ πουϊν οἵ 1)1ο04. 51... ΧΙν. 29. 

8 6. ἐκ τῆς Παφλαγονία:)] ΑἸ ᾿πασουτγαῖα τι58 οἵ {Π6 {Π116, ὑυ ΠΟ ἢ τα Ὺ 
Πᾶνα ατίβθη {τοπὴ {ΠπῸ ἔαςί {Ππαΐ {Π6 αἰϊβίτιοϊς ἴῃ αι θϑίϊοη νγὰθ βαθ] οί ἴο ἃ 
Ῥδρῃ]αρσοπίδη Ρυηςθ. 

88 γ-πεηά. Ζ701ὲ ἐηιλαδίῥαγεές οὗ ϑἠτοΐρο, 171 ἐλεῖγ αἰαγηΣ αὐ ἐλ αεῤγεαα- 
ἔΐοτις φο7,ι77,1{{εα] ὧν ἐλ ἐγοοΐῤο, δεηαῖ αὶ αδῤΨμέίαίϊοτν ἰο Δεηοῤάοη. “715 εο᾽1- 
εἰ αΐονγ σῥεέελ 171 γεῤέν. 

8 8. νικᾶτε] ννῃϊο ἢ ἰ5 (Π6 Ἠϊβίουις Ῥγθβθηΐ, 15 Του πα ἴῃ ἔννο σοοά 
Μ85, δηᾷ Κ ΠΠΠΘΥ 15 ἀπαοιθίθα]ν τἱσῃϊ ἴῃ δἀορίησ 1 1η ΡΪαοα οἵ ἐνικᾶτε. 
ὙἼΠΕ δουῖϑί ἐνικήσατε ννοι]α 6 ἀδἰθηβ: 016, Ῥαΐ {Π6 ᾿πηρεγίθος οου]α ΠαΥα]ν 
θὲ 75 ῆςεα ἴῃ [Π8 Ῥγθβθηΐ οοηπηθχίοῃ. 

8 0. ὑπήρξ ὡμεν ὑπάρχειν 15 ἴο “ ἴαἴκα {π6 1ηἰ1αἰῖνα.᾽ ΟἿ, 11, 3. 23, 
ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ. 

8 το. Κοτυωρῖται δὲ οὗτοι] ΚΠ ΠΟΥ 64115 δἰθπίϊοη ἴο {(Π6 ἰάϊοηι ὈΚ 
τ ΠΙ ἢ {Π6 ἀτίῖοϊα 15 οὐ θα ννἤθη {πΠ6 ἀθιηοηβίγαί να ρτοποῦη 15 δα 64 
ἴο ἃ ῬΙΌΡΕΘΥ ΠΔΠΊ6. 

8 τι. ἐνίου:] “ῬΕΙ͂ ἀρροβίοπθπὶ Ῥαγ νατη δαἀάϊίαηι δος, Καμη,, 
ὙΠ]ς ὑμᾶς 15 [Π6 Δη οἱ ραίοΥΎ δοοιιβαιῖνθ το ίει την; ἴο [Π6 ἴτο0005 5 ἃ 
ὑγΠΟ]6. ἘῸΥ 5: ΠΉ1]1ΔΓ Ἰῃβίδῃοαϑ ΟΊ Υ: 18, οὗτοι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος 
ἄλλα λέγει, «ηὰ ν. 6. 30, ὥστε λαβόντας ὑμᾶς πόλιν, τὸν μὲν βουλόμενον 
ἀποπλεῖν, τὸν δέ κ.τ.λ. 

βίᾳ] ΠΟ ἀρρθαῖβ ἴῃ ἥνα οἵ [Π6 σῃϊεῖ Μ88 15 γϑ]θοίβα ὈΥ͂ 5οπὶθ οἵ 
ἴα εἀϊζοῦβ α5 ὉΠ οΘσβατν ] οὐ πείθοντα. Ῥαΐ ΚΎΪΠΠΕΥ ἀπα Βοτπηδ- 
ΤΩΔῸ ΠΝ Π 5ΕΠΥ 1 ἃ5 Δ δια ρῃαίϊο ρἤγαβθ {| ἕκοντες οὐκ ἄκοντες Δ Τ]ΔΗΥ͂ 
οἴ Υ5. 

8 12. ταῦτ᾽ οὖν οὐκ ἀξιοῦμεν) “πονν νγ8 Ῥσοίδϑε ασαϊηβέ {Π|5,᾽ (ουυ]45, 
85 6 416 ἰο]ά ἴῃ ΨΙ. 1. 2, νγαβ δ {Πἰ5 {{π|6 {Π6 στ] εγ οὐ Ῥαρῃ]ασοηΐα, 
ΔΠη4 Ηἷβ παπη8 ἄρρθαῦβ ἀραΐῃ ἴῃ ΨΙ1. 8, 24 ἴῃ ἃ Ἰἰδῖ οἵ [Π6 Ῥογβίδῃ δαῖπο- 
τ 65 νυ Π]οἢ 15 ῬΙΟΡΔΡΙΥ ΒΡαΤΟΙΙ5. 

8 12. ἡμεῖς δὲ] ὙΤΠὶ5 56 οἵ δὲ 'π ΔΙΒΥΤΕΥ ἴο ὑμεῖς μὲν λέγετε ταῦτα 
ΟΥ̓ ΘΟΙΏΘ 5 Π}1Π|Υ ΤΠουρς ἴῃ [Π6 τη οὗ [Π6 5ρβαῖζευ 15. ποιίϊσβα Ὁγ Κ ἤποῦ 
45 οἵ εχπεηΐ οσσαγγεηςα ἴῃ {Π6 ΒρΈθοΠ65 οἵ ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 



480 ἘΧΡΕΙΖ7719 ΟΥ̓͂Σ ΝΟΥ. τὴ ὐτῖν 

8 14. καὶ εἴ τι] ὙὍὙΠα Μ85 δ5 ἃ τιΐα σῖνε καὶ νῦν εἴ τις, ααἃ οπδ καὶὲ 
μὴν εἴ τις, ἃ γεαάϊησ νοι Κ ΠΟΥ Ῥγαῖβαβ ΠΙσΉ]γ, Ὀαξ ὑν]Οἢ 15 ΠΑΤΑΪΥ͂ 
ἴῃ Δοσούάδποθ ν ἢ 1Π6 5] Π1Ρ16 βίυ]8 οἵ Χϑποόρποη. 

8 17. Χαλδαίου}] ΑΑ5 Μδοιηῖομδεὶ βιρρσεβίβ, ἴπΠ6 “΄γηιγο- Ολαϊνόες 
(οἴ, τν. 7. 15) τὲ Ῥγο ΌΪΥ τηδαηΐ, ἴοσ {πεῸ6ὶ Χαλδαῖοι ἀΥα ΟΥ̓ σαΒΆ Δ }} 
ΤΩ ΘΠ ΪΟΠΕΩ͂ ἃ5. ΠἸΘΥΟΘΠΑΙΟ5 1Π ΙΝ. 3. 4, ὮΙ δοοογάϊηρ ἰο ϑίγταθο {Π6 
ΟΠ! αδδὶ οἵ Π15 {1π}6 ὑνουα ΟΥἹ ΟΊ ΠΑ Π]ν Κποννῃ ἂ5 ἴΠ6 ΟΠ] 65. 

8 τ8. Μάκρωνας δὲ] Μάκρωνας δέ γε 15 τοδὶ ὈΥ {Π6 τηδ]οΥ οὗ τΠ6 
Μ55, Ραΐ ἴῃ ἃ ραββασθ {πὸ {Π6Ὸ ργδβδθηΐ ΏΘΥῈ ΠῸ ΠΈ5ἢ σοηῃίγαβε 15. Ἰηΐτο- 
ἀποςρα {πῸ6 δἀνεγϑαίϊνε δὲ 15 βΒιιποϊοπί ἴῃ 156} τυπουΐ [π6 δααϊίοη οὗ ἃ 
ΒΊΓΘΠσΊ Πα πησ ῬαΓΙΟ]6, 

τῶν ἐκείνων] ἐκείνων 15. οἵ σουτδα ἀδρεπάθηξ οἡ (ῃ6 παϑιῖεῦ τῶν, 
ΟΕ τι. 5. 238 Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου, ἡ ΠΕγα {ῃ6 σοΙ]]οοαίίοι 15 
5111] τοῦθ ΟὈ] οι ΟΠ 4 16. 

8 το. ἑρμοστὴν] ἁρμοστὴς ῬΥΟΡΟΙΥ ἀεποίεβ ἃ σΟνΟΥΠΟΥ βεηΐ οὐέ ὈΥ͂ 
{Π6 Γιασοαςουηοηΐδηβ ἴο ἐπε ῖγ ἀθρεηαθηΐ βίαΐθβ, που {Π6 ἴΘΥ ΠῚ τνναβ αἰζεσ- 
ννατὰ5 δἀορίοα ἴῃ [Π6 βαπια οοηποχίοη ὈΥ {πΠ6 οἴπου συβεὶς σοτη 165. 

8. 20. παρελθόντας] “{Παΐ ΞοΙηξ οὗ ΟἿ͵ ΠΕΠΊΡΕΥ πίεσθε [Π6 ἴοννι.᾽ 
αὐτὸ τὸ χωρίον] “νγα επίεγεα ὈΥῪ {παΐ πιατίευ οὗ [πΠ6 οἰτΥ ποτα {ΠῸ 

παΐατα οἱ ἰῃΠ6 στοιιηα τηνι θα τι5.᾽ ὙΠ15 15. Κι ἀπ τ᾿ 5 τοπθυησ οὗ {π6 
Ῥαβϑᾶρα οὔ ἴπ6 ἁμπαίορυ οἵ νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο (ΥΙ. 5. 31). Α- 
Ἐποιρὴ 1 15 ποῖ ΘΓ ΓΕΙῪ βα ἰϑίδοίογυ, ἃ 15. [Π6 ΟὨΪΥ ΟΠ6 ὙΠ] ἢ 15 Δ Π115- 
5016 1 αὐτὸ τὸ χωρίον 5 ἴο 6 τεϊαϊποα δ5 ραχί οὗ {πῸ6 ἰεχί. Βαΐξ τῃ8 
τεδάϊηρϑ ἐδέχοντο δῃα οὐκ ἐδέχοντο, Ὀείννεθη ΠΟ 1η6 Μ55 αὐτὰ αἰ- 
νἀε4, Ξιιρσσεβὲ ρευῃαρϑβ {Π6 [Ὁ] ουνησ τοδαϊησ δηα ᾿πιεγργαίδίϊοη : ἣ ἡμᾶς 
ἐδέχοντο αὐτοὶ, τὸ χωρίον ταύτῃ εἰσελθόντες, “ΟἼ7᾽ Θ.ΪΓΥ νγα5 τηδθ αἰΐζεῦ 
τη6 ᾳϑῃΐοη οἵ ἐλεῖγ νγε]σομια,᾽ 1.6. ννποὰὲ Ῥαυμϊβϑίοη θεῖηρ σΊνΘ ἢ ΟΥ̓ 
τεοαινεά, 

κομίσασθαι] “τα 1 τηαῦ τοϑὲ νυ ἢ τι ἴο ἕαῖκα Ῥδοῖς οὐσ τοππηαεθά.᾽ 
8 22. ἡμεῖς δὲ] Α ποῖ ποοιημηοη τι88 οἵ δὲ ἴῃ {πΠ6 αῤοαϊροῖς, “χε οἡ 

{ῃς οἴπεὺ Ππαηά.᾽ 
καὶ φίλον ποιησόμεθα] “νγα νν11}] ἐγεαῖ τη 45 δὴ αοίπα] {ΠἸθηα,.᾽ Ἡμῖν 

καὶ φίλον ποιήσομεν 15 {Π6 τεαάίησ ἀηα Ῥυποίπαίοη οὐ Κππον, τυ ῃῖο ἢ 
οαπηοΐ Πονενεῦ Ὲ τοραγάθα δ5 ϑβα(ἰϑίδοίουυ, ἴοσ {Π6 τῃγίμτη οὗ {ΠῈ 
βεπίεηοα βιρσοϑίβ ᾿γγΘϑ βί Ὁ]νῪ {Ππαΐ ἡμῖν 5Ποι]α θα σοππϑοῖθα νῈΠ δοκῇ, 
ὙνΏ116 της τη] 4]6 ποιήσεσθε ἢα5 ὈδΘη ἀϑεα ἴῃ {Π6 σοΥγοβροπαϊηρ οδιιβα. 
1 ποιησόμεθα Ὀς ἴοο νἱο]οηΐ ἃ Θπαησα ΠΌΤ ἴπΠ6 ΜΒ τεαάϊηρσ ποιήσομεν, 
1 5 οι] φρύοροβα ἴο ππάογβίαπα {Ππ6 Ἰαϊίευ ἃ5 βιισσθβίηρ [Π6 5ΟΠῈΠῚ6 
ΠΙΟΒ [Ο]]ονν5 : “γα ΜΠ (Κα τηθαϑιγαβ ἴο τα ἴΠ6 Ῥαρῃ]ασομίαῃ 8 πὶ 
δοίμα] {γἸ6Πα,᾿ ἃ τε πάθυηρ νν]οἢ νου] δοσομηΐ ἴῃ ΒοηῈ ἄστεα ἴοσ {Π6 
ιι88 οὗ {Π6 δοῖϊνα ἴῃ ρίασε οὗ {π6 τηϊ4α]6. 

ΘΗΑΡΤ ΙΗ ΥἹ. 

δξ τπτπιο. Οὐ; 2λε γοϊοτοίγισ ἤαν ἔλε ἔγοοῤς αγὲ αϑϑεηιἰραῖ, αγια 126 
αϑηδασεασογς 70,71 «δἸγιοξέ αγ78 εογισιεέσαί ας το ἐδε γείμγε κοιγϑ οὐ ἐλε 
ἐχφοατἼοη.  ἤεεαΐογιγήηη1ε5 φοϊγείς οτεΐ ἐζε αἰ αιεέζος ἐδεν τυοϊείαὶ 6χ22 67 1672 6 
ἦι α τταγεῖ ἐλγοιρα ἐδδ σολεγιέγγ, αγτα] αὐνῖδες ἐλέηε ἕο 2γοκεεαῖ ὃν σεα. 

81. παρακαλέσαντας)] ΤΠΕ ῬΑ ΟΙΡΙ6 15 ἴο Ρ6 τγείεσγεα ἴο [ῃ6 ασεεκβ 
ΠΟ ἀγα {Π6 τηδΐῃ σι] θεοὶ οὗ {ΠῸ βεπίεποα. 

(ἡγούμενοι)}] ΤΠ15. ῬΑΥΓΟΙΡΙΘ, νυ ΒΟ ἀρρεβαῖβ ἴῃ ἔπ τηδ]ουιυ οὗ {π6 
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ΜΒ55, 15. τἱρητν τεϊεοϊεα ὈνῪ ΚΌΠΟΥ 85 δὴ ἱπίεγροϊαίϊοη. ϑειάθης οὗ 
Οτεεκ ρσοβα ψ}1}}} οὔβεσνε [Π6 ροβιτοη γΒ]Οἢ ἂν ΟσοαρΙ65 ἴῃ ἐῃϊ5 ἀπά {Π6 
ΤΟ]]οννῖησ Ξεπΐεποα ἱμουρἢ εἶναι 15 [Π6 νεῚῸ ἴο ὙΠΊΟῊ 1 δοίιι4}}ν τεΐουϑ. 

προσδεῖν) “ἴο περᾶ ΠΕΙΡ 272 ἀα ἸΖ2ογε ἔτοτη [Π6 ϑἰπορίδηβ.᾽ 1 οαηποῖ 
Βαΐ {π1πης [πΠαὶ ΚΌΠΟΥ 15 στοηρ ἴῃ τερασαϊηρ [Π15 ΘΟΠῚΡΟΙΠΑ 85 ΤΠΕ͵ΕΙΥ ἃ 
ΒΙΓΟΏΡΕΥ ἔογστη οὗ δεῖν, ἴοΥ συ πουΐ {Π6 αἱ οἵ [πε 5΄᾽ ποριδηβ 1ἴ Ιαν Ῥεγοπᾶ 
πε Ῥόνεῦ οὗ πε Οσξεῖςβ ἴο Ῥσγονι4β ἐμεηβεῖνεβ ψΊἢ ἃ ἢἤδεί. Βεβίἀεϑ5 
ψΒἸοῆ, πρὸς ἰ5 ποῖ οπε οὗ ἴπ6 ρυεροβιίἑοηβ ἡ ΏΙΟΗ ἀγα ΟΥ̓ ΠΑΙΠῪ π564 ἴο 
βιτοπσίμεη [ῃς ἔοτοα οὗ ἃ νεῦγθ. 

8.2. Ἕλλησι) Ηδά (με δυΐβοσ Ἅβόβθεη ἰο ντῖίϊα Ἕλληνας [ΟΥ̓ 
Ἕλλησι [πε Ξεπίεποα νγουἹα Πᾶνα ργεβεπίεα πὸ ας] γ. Ανοϊάϊησ 
Βούγενεσ {Π6 }χίαροβιίοη οὗ 1Π6 ἔπνγο δοοιαΐνεβ, ἢ8 Πα5 τηδάβ (ῃς ννοσγὰὶ 
Ἕλλησι ἀερεπάα ταῖμευ οἡ {Π6 ἴάδα σοηίαϊπεα ἴῃ εὔνους τε εἶναι καὶ... 
ξυμβουλεύειν ἴμᾶπ οπ (Π6 νεῖρ δέχεσθαι ὙΥΏΙΟΗ ἴῃ βίποξ βεαπεηςσα ἴὲ 
ἴο]ονγ5. Ττδηβ. ᾿Απα Ὀεσσεα {Πεπὶ, 45 ατσεεκβ ἀδα]ησ ἢ Οτεεῖϑ, 
ἴο ἱπαιιρτιτγαΐα ἃ ΚΙΠαΙ]Υ ἡνε]οοπια (Π 5, ν]Ζ. ὈΥ ἃ 5πονν οὗ {π] 6 πα ]1Π655 ἀπά 
ἘῪ ααἀνίξίησ πεπὶ ἴου {πε Ὀεβί.᾽ Ὑὴδ Ἔχρ]δηδίίοη βυσσεβίεα Ὀγ ϑίθρῃβηϑ, 
ΜΥΒΙΟΙ τα Καβ {πε ἀαῖνε Ἕλλησι ἀδρεμάεηξ οη ὄντας, [ΠουΡῊ 1 τεῖηονθδ 
41} 16 οἴδεσ ἀμ υ] 65 οὗ σοπβίγποιϊίοη, 15 τα]εοίθα ὈῪ {Π6 τ] ΟΥ̓ οὗ [ῃ6 
εὐϊΐοτβ οὐησ ἴο 1Π6 ἀπυϑι8] ομαγδοίαεσ οὗ ἴΠ6 ρῆταβε Ἕλληνας ὄντας 
Ἕλλησι. 

8. 3. ἀπελογήσατο] “Δ]]εσεα ἴῃ ἀεΐδηςε οὗ Πϊ5 βἰαἰεγηδηΐ.. πδὲ μ6 
ἀἸά ποῖ τῆδκα ἰξ 45 ᾿πηρὶ γίησ παΐ Πἰβ σουπίγγτηθη στοὰ] ορροβα {Π6 
Οτεεκβ. ἘῸγ ἴΠ6 σομβίγποοη ὡς τοῖς Ελλησι πολεμησόντων σφῶν, οἴ. 1. 
3. 6, ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπη ἂν καὶ ὑμεῖς, ἀτιά ποίϊςε ἴῃ ρατίϊοα αν {Π6 
Ἰηρσεηαίτν ΙΓ  ΒΙΟἢ [Π6 τηοοά 15 σῃαηρεα ἔτοση ἴΠ6 ορίαϊινε ἴο {Π6 1ἴῃη- 
αἸοαῖνε (αἱρήσονται) ΠΕΠ [Π6 ΞΡΘΑΚΕΥ σΟμ.65 ἴο {Π6 τόσα σετίδϊη οὗ ἴΠ8 
ἔννο δἰεγηδνεβ. 

ὧδε] Τ1ΆΚα ἀεὶ ἴῃ ν. 3. 9, ὧδε 15 ῬΤΡΟΞΕΙΥ Ρ]αςεα ψΉετα ἴξ τηδΥ ἄο 
ἀπέ ἢ εἰμεν νεγρ, “ Πανὶπρ τη84ε [ἢ6 [Ὁ] νη ἀρρθαὶ ἴο μβδβανεὴ ἢ 
Ῥτοοεβαάεα ἴο [15 εβεοῖ. 

8. 4. ξυμβουλεύοιμι] ὙὍΠα τηοοά ΠΑΓΙΑΙΥ ΕΧΡτΈ5565 {Π6 σοπῆδεηςα νγα 
Ξβουὰ Εχρεοῖ ἴῃ ἃ Βρθα ΚΟΥ γγνΠΟ56 γα 1] 655 15 αἵ βία κα. 

ἡ ἱερὰ ξυμβουλὴ] 1ῃ Δ]]υβῖοη ἴο ἴΠ6 Ρσόνεῖρ ἵερον ἡ ξυμβουλὴ χρῆμα 
(ΡΙαι. Ζζεαρ. 122, Β). “ἘοΥ Πεῖα Ῥείογε ὰ5 ννγὲ πᾶνβ ἰῇ τῇ ἴἰάβα ἃ 
τεα] Ἰβαΐϊίοη οὗ τυ μαῖ [Π6 ῬγονεγῸ ϑίγ]ες σασγεαῖ κοτε." 

ἔσονται] ΗΪΟῊ Πᾶβ5 Ὀεεῃ δΐεγεά ἰηΐο ἔσεσθε Ὀγ {πε τηδ]ουν οἵ {Π6 
εἀϊίοτϑβ, 15 τεϊαϊηβα Ὀγ Κα ἀππευ, ννῆο ρΡοϊηΐβ οαΐ [Παΐ ΟὨ]Υ [ΠεῈ Οτεακβ ΠῸ 
Πεαστά Ηδξοδίομυσηιβ νου] 5 ΠΥ ἔγοτη ΠΙ5 ΠΙΒΠοπβίυ, Ὑγ8116 οἴμοΥβ 
νγου]α ῥσαῖβα Πη σα ρροβὶησ Π15 δάνϊοα ργονεά βισοαββῇμ). 

8 6. πεδία κάλλιστα] ε. σ. 7 λεγιΐξεγγα δὰ (Οααχογις (ϑσαθο 
ΧΙΙ. 546, 548).---ὄρη ὑψηλότατα, ε. σ. Ουέογιμς. 

δ. 7. εὐθὺν] ΚΕ εὐθὺ δηὰ 2γοέογιτες, "5 γοὰ φῸ ἐογνυνατζά. 
τῆς ὁδοῦ καθ᾽ ἑκάτερα] “Οἡ εΕἰΠεγ 5ἰάβ οἵ [ῆ6 τοαδά. ἘῸΥ [Π6 οὐάευ 

οὗ [ῃς νγογάϑξ οἵ. Τ)1οά. 51. 1ν. 74) κατῴκει τῆς ᾿Ασίας περὶ τὴν νῦν ὀνομα- 
ζομένην ἸΤαφλαγονίαν. 

κρατεῖν] ὙΠ6 ᾿πῆβηϊτνα ἴα ἴο 6 ἰδίζεη δἷοπο: “Ὁ Ποϊάϊησ ΒΟ ἢ 
ΘΠ ἃ ΨΕΓΥ 5114}}] ΠΌΤΩΌΕΥ Οὗὁ ἸΙΌΟΡΒ ΤΥ δὲ πηαβίειβ οὗ {Π6 5ἰζπδίϊοη. 
Μδοτηῖ 86] υρσρεβίβ ἰπαΐ κρατεῖν κατέχοντες 15 Εαπϊνα]εηΐ ἴο κατὰ κράτος 
κατέχειν, Ὀὰΐ 1Π6 ᾿Ἰῃηδηϊῖγα διελθεῖν, ὙΠ ἩΥ ΒΟ τς 15 οοηίταβίεα, 1θαγε5 
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πο ἄουδέ 5 ἴο [ῃς ἱπιθ τηδαηίηρ οἵ κρατεῖν. Νοίϊςε {π6 ἴοτοβ οὗ {π6 
ἁὐίϊο]α ἴῃ [Π6 ρῆταβα οἱ πάντες ἄνθρωποι, “811 [Π6 τηξῃ ἴῃ [Π6 ννου]ά.ὕ 

δ. 8. καὶ νῦν] “ΟὨΪΥ [Π6 ΟἴΠΕΥ ἀαΥ {πον ἀἸ4 ποὶ ργεβεηΐ {πϑοιηβοῖνοα 
δἰ [Π6 Κιηρ᾽β σοτητηδηα. ὍΤῊδ Δ]] 510 η 15 ἴο (ΟΥ̓ ]α5 ΠΟ δὲ ἃ ἰδίεγ 
ῬΕΙΙΟΩ͂, 45. νγὲ ἰθαῦῃ ἴτῸΠῚ ΧΘΠΟΡΠΟΙ “4965. 111. 4, ΟΡΘΗΪΥ ἐβροιβοά {μα 
οαθβ56 οὗ Αρββιϊδιβ. 

80. τά τε ὄρη κλέψαι] (. τν. 6. 11, ἀπ [πε σοττεβροπάϊηρ π56 οὗ 
σηαμεόγε ἴῃ 1 αἴϊη 6. σ. ἴῃ Ῥεῦϑ. 1. 95. 

τὸν Θερμώδοντα] ὍΤΠο 7) Δεγηιοαογ απ (5 7γὶς οί τῖβα ἴῃ Ῥοπίᾳϑβ, 
Πα αἰζευ ἃ ννεϑίευ! Υ ἀπ ἴΠθη ἃ ΠΟΥΓΠΕΙΥ σοῦγϑα [Ἀ]] Ἰηΐο ἐῃ6 ,ϑζζζζες 
“Α γιϊφεγις οὐ {πΠ6 Ειχῖπθ, ὍΤὴ6 ΖαγέλεγιΖις γὰθητ]οηθα Ῥα]ονν ἔουπὶ5 {Π6 
Βουμάατυ αίννεαη ΡαρΗ]ασοηΐα δηα ΒΙΓ γηϊα, απα ἀἰβοπαγραβ 1[561} ἱπίο 
1μ6 Ἑπιχῖηθ ἤθαγ “ηιαςίγίς. ᾿ 

δ5 τ1-τ-ῴΦ. Ζλορά αγίϊαϊίν ἐἸἰείγδίϊιρ Δ αὐσίεε, ἐδε ΟἸγεοξς 
(Ἰδ167,7)11716 10 ῥγοκεεαί ὧν βεέα, 17 ἃ σε εϊόγιέ γιπεγ16 67, οΥ ψἜ5τεἰς αγὲ 7ογἐλεοη εἶ) 
)ογ τ.ε εογτυεγαιε ο ἐλδ ἐγοοῤ-. 

τῆς Κορύλα)]) ἘῸΣ (Π6 οὔὈ]εοίϊνε σϑηϊίνε 566 ποῖθ ου δ αἰσχύνην 
Κύρου (11. 1. 10) 

οἱ δ᾽ οὖν “Ἑλληνες:] ΟΌΞοσνα {ΠῸ ἴογοα οἵ δ᾽ οὖν : “1Π ΔΠΥ͂ οα56 (1. 6. ποί- 
τυ βίη αϊηρ' {ΠΕῚΓ 5 5ΡΊΟΙΟΠ5) [Π6 ατξβεῖὶςβ ἀθίθυτηϊπθα ἴο σοὸ ὈΥ 568. 

8 12. ἱκανὰ ἀριθμῷ] ΚΌΠΟΥ 15 [Π6 ΟὨ]ΥῪ δα ἸοΥ οὗ ᾿πηροτγίαποα Ψη0Ὸ 
αἰϊεπηρίβ ἴο ἀείεπα ἢ τεδάϊηρ οἵ ἴῃη6 μΜ85 ἱκανά, ὡς ἀριθμῷ ἕνα... μὴ 
καταλείπεσθαι. Ἠα [Π6 ννοταβ ἡγῇ [Ο]]ονν θθαη νυυϊθ πη 1 ἘΠΘΙΥ πιϑῖια] 
5Βε΄θθηοθ (μηδ᾽ ἕνα καταλείπεσθαι), ἴῃ 6 Δπαίοσοιβ Ρἤγαβθ ἴῃ [αἰΐη 
(σε2ε7)1670 716 1471145. ψηεῖα142)}} νου] Πᾶνα σΌη6 ἴδγ ἴο 1.5.1 [Π15 Ροβιξοη οὗ 
ἀριθμῷ ἴῃ ἴπΠ6 5ϑθηΐθηοθθ. Αὰβ 1 15, {πε ροϊῃηΐ οἵ {Π6 σουηραγίβοη ἰ5 ἰοϑβί, 
Δ ηα {Π6 πηΔ] ΥΥ οὗ {π6 δαϊίουβ γα σὶσῃΐ, 1 ΓΠτ1κ, 1π ἐγθαίιησ {Π6 βα βίδη- 
{ἶνε 45 ἃ ρατί οἵ {Π6 51] ρῆγαβε ἱκανὰ ἀριθμῷ. 

ἕνα μὴ] ννηϊοὴ 15 ἃ τῆοτα ει ρἢδίϊο ἜἘχρυθϑϑίοη πα μηδ᾽ ἕνα, τηαῦ 6 
ἩΠαπιχαίε ΕΥ̓ ἃ Ῥτθοίβοιυ ϑἰτηῖ]αγ ΡΉγαβα ἴῃ ἼΠας, 11. 51, ἕν τε οὐδὲν 
κατέστη ἴαμα, ὡς εἰπεῖν, ὅ τι χρῆν προσφέροντας ὠφελεῖν. 

ἡμεῖς ἀν πλέοιμεν)] (5 τεα ὈΥ ἴουΓ οἵ ἴΠ6 Ἰεδαϊησ Μ55, γνῃ}]6 [ῃ6 
ΤΩῊΔ]ΟΥ ΤΥ οῖνε ἡμεῖς δὲ πλέοιμεν ἀν, ἴο ΜΙ Κα ΠΟΥ Υἱσ ΠΥ ΟὈ]εοῖβ οα 
1ῃε σσοόιπα {Ππαΐ ΔΠΥ 50 ΘΠ ρα 515 85 νου] θ6 σίνεῃ ὈΥ δὲ ἴῃ {Π8 αὐοαϊοοσῖς 
15 ουΐ οὗ ΡΙαςε ἴῃ σοηποχίοῃ νι {π6 Ρτόποῦη ἡμεῖς, 

8 13. κρατῶμεν] “τὲ τηδδβίετϑβ οὗ {Π6 βἰζπαιιοη.᾽ (Ο. κρατεῖν ἴῃ 8 7. 
ἍΜ Π της Ρῆταβα ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ “ἴῃ [Π6 Ροδίτ᾽οη οἵ 5]ανεβ,᾽ ννῃίοῃ 
15. ῬΘΟΌΠΑΥ ἴο ΧΟΠΟΡΠΟΙ, ΘΟΠΊραγα ἴπΠ6 ΟΟΥΓΕΒΡΟΠΪησ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ 5. ἐν 
οὐδεμίᾳ χώρᾳ ἔσονται (Υ. 7. 28), αηά ἐν μισθοφόρου χώρᾳ εἷναι ((γγοῤ. 
11 1- 19): 

88 τ5--18, 7716 ἡγιέργιον οΥ Χιοροῤλοηι 10 γονεγιαῖ αὶ εοίογιγν {γι ἐδδ 
εοτεγιΐγ» ἐς εἰεγξαΐεα ὧν δἰαγιμς, ὦ 2γίεδέ, τυῦο ἀααί δὲδεγε {γε ἐδδ σεγυζεσ οὗ 
ζγ:.-. 

ἱκανοὺς] 15 Παῖ6 δαιυίϊναϊοπὲ ἰὸ δυνατούς, “ εἰποϊοπί,᾽ “1η σοοά σοη- 
ἀἸοη.᾽ 

ἀπ᾽ ὀλίγων χρημάτων] “ὙὙΠΕΙΕ 4 ἴοτοα οἵ {Π6 βατηθ πηῃηαρηϊυάα σου] 
ποῖ μΒανε Ρεδη ρτονὶ 6 (οσ [Π68 ῬαΓΡΟΞΚ6) γιοῦ ἃ ἰαῦρο ἐχρεηάϊίαγα. 

8 τ6. ἐπὶ τούτοι] “ΜΠ [15 νιθνν. 
ἃ 18. παρὰ Κύρου ἔλαβε] ὙὍΠα οἰγοιπηβίαποαβ ἈΠ 6. ΠΟ. ΘΠΠ]ΔΠῈ5 

τερεϊνεα {π|5 ργθβθηΐ ἔτοτα ΟὙΤα5 ἀγα 10] [ἴῃ 1. 7. 18, 
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88. το---τὖ. Ο» 1} Ξττεσρεσίζογε 7 Ζ Ἰριαςίογ απα Τἥογαχ, ἐλ «ϊγοῤίαις 
ἀραὶ ἐλεῖγ γε]ρηόδοιεγς οὔ.) πιολεγ ἐο ἐλε Ογεοξς ογὲ «ογαἸέο7: οΥ ἐλεὶγ οΔεραν 
ἀεῤαγίμγε γγοῦς ἐΐε εοτεγιέγγ. «δοίογεογίς ἡ7η1 ἐλ 7 γοαά ογ ἐάε 7 γαεΐα7ε 
Ολεγσογόσε αγὲ 2γοῤοσοά ἰο ἐλεηι ὧν ΖΤΊριαςῖογε αγια 7 ἤογακ γεσῤεεΐσεῖν. 

ἐξευποριοῦσι)]) [ῖπ Ρίασβ οὗ [15 νει [Π6 τηδ]ουν οὗ [ἴῃς βαϊΐουβ 
τεδα ἐκποριοῦσι, ΟὈ]εοίησ ἴο ἐξευπορίζειν ἃ5. ἃ ὈαΥΡαγοι5 οοηρουηά. Βαΐ, 
ἴῃ δἀάϊίοη ἴο {π6 ἔδοϊ ἐΠπαΐ {Π6 ἔουγ ομϊεῦ Μ55 σῖνε ἐξευποριοῦσι ἴῃ [ῃ6 
Ῥτεβεπί Ῥραββασθ, ἴΠ6 [ΌΥΠῚ 15 ἔοι πη] ἴῃ ΟἴΠΕΙ ὙΥΠΕΙ5. ΠΟΓα {Π6 τεδάϊησ 
φαῃποΐ 6 πιδβιϊοπδα. 

. ὅτι... ὅτι] Τῃ ΜΠ. 4. 5, Ψ1Π] δ [οππά ἃ 5᾽ πη 1]αΥ Ἰηβίαποα οὗ {Π6 τερεί- 
τοι οὗ ὅτι δίϊεγ ἃ ραγθηιπεϑὶβ : ἔλεγεν ὅτι, εἰ μὴ καταβήσονται καὶ 
πείσονται, ὅτι κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας. 

δ. 2ο. ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντα) ΚὶἀΠπεΓ ποίϊοοβ (Π6 σοπβίγαοίϊοη 
85 ΞΙΡΡΙγἱΠρ στεαίου εἰ ρ ῃαβὶβ ἤδη {Π6 τι] ρῆτγαβε ὁρῶμεν ἄποροι ὄντες. 
ΤῈ 15. σειν Ππδβεϊ μα Ὁ]6Ὲ ΠΟΥ ΕΥ ΠΘΙΠΟΥ {Ππ6 Ἰαϊίεῦ νου] Πανα Ῥεθῃ 
Δα. 1551016, ἃς 1 ἄοεβ ποί {ο]]οῦν παῖ, Ὀξοαιβε αἰσθανόμεθα ἄποροι ὄντες 
15 ἃ ΤεοοσηζΖεα ἰάϊομ,, (Πογείοσε (Π6 νεγῦ ὁράν σα ὈῈ ι5εα ἴῃ [6 54 Π18 
ΘΟΠΠΘχίοῃ. 

ἐν τῷ ἀπόπλῳ)] “οπ [Π6 νογαρα.᾽ 
[ὡς] οἴκαδε ἀπελθόντας) ΠΕ ννοτὰ ὡς, ΠΟ Κ ΠΠΟΥ δαπη5 ἴο 6 

ἸπΟΧρ] 4 ]6, 15. πονευῃε 1655 σείαϊπθα ὈΥ ΠΙπάουί δηα ΠΪΠΊ56 1 οἡ [Π6 
Δα που γ οὗ ἥνε Ἰεδάϊησ μ85. ΑἹ] [Π6 οἴπεῖ εαϊΐουβ εἰ ῚΓ Οπλϊς ΟΥ̓ 
Ὀγαοῖκοῖ τ. ὙΠ ΕΥΙΘ 15 δἴ ΔἢΥ ταΐθ ΠῸ ΡΟβϑΙ ΠΠΠΥ οὗ Ἔχρ]αϊηϊησ 1ἰ α5 ἃ σοπη- 
Ῥιπαίίοη οὗ ἔννο σοηβίγ οι Οη5 νν]Οἢ 15 {Π6 τιϑι8] γοϑοσί 1π Θ᾽ ΠΊ]ΑΓ οα565 
(6. σ. ἤδειν ὅτι ὀλίγους ἔχοντας Ἰῃ 11. 1. 20), ἀηα, {{ 1{ 15 ἴο ὈῈ τείαἰπεά δ5 
Ῥατί οὗ [Π6 τεχΐ, ννε τηθδί ᾿πάεγβίδηα 1 85 σίνϊησ [5 αι] ἔογοα ἴο {Π6 
Ῥδυίοῖρ]Ὲ ἀπελθόντας, “ΟΥ 16 Ξι!ρροβιίτοη (Πδΐ να Πᾶνα Ἰεἴς Ὸσ Ποπηβ. 

εἰ δὲ βούλεσθε] ΑΞς ΚύππεΙ ρΡοϊηΐβ ουΐ, {Π6 αἰ ΠΠΟα] 165. τυ] ἢ Πᾶνα 
Ῥεδῃ αἰβοονετεα 1ῃ ἰηϊ5 βθηίθηοα ὈΥ Θομηθίαθυ, Τοηρ δηα οἴπεῖβ ἀ’Ὲ 
Ῥύτεῖν ᾿τηασίηατυ. ὍΤΠα σεηϊίνε τῆς κύκλῳ χώρας 15 ΟἸΘαΙ]Ὺ ἴο ΡῈ ἴακεη 
ἴῃ ἃ Ρδγί{ινε βεη56 αδἰΐεσ ἐκλεξάμενοι, γν 116 [Π6 ᾿πάϊοαίίνε βούλεσθε ὉΥ ἃ 
ΨΕΙΥ ΘΟΙΩΤΊΟη ἰαἸοτη 15 [ο]]οννεα (1) ὈΥ {πὸ βἰπρ]8Ὲ ᾿ἸηΠηϊνε κατασχεῖν, 
δηα (1) ὈΥ δῇ δοοιιξαίϊνα δπα Ἰηβηϊεξῖνο, τὸν μὲν ἐθέλοντα ἀπιέναι κ.τ.Δ. 
ἼΠΕῈ δροάοςῖς οἵ {πε βεηΐεποα σοπηπΊθηοο5 ΨΊ ΠΗ {Π6 ννογάβ πλοῖα δέ. 
Ἐ εἰβῖίκα ἢαϑ πβε]θϑοὶν ἀπάθγίαϊςεπ ἴο τανυῖία {Π6 ραββασα ὈΥ βιρΡΙ γηρ 
ἔξεσται Ὀεΐοτε τὸν μέν, Ρ]Δοὶπσ ἃ οΟΙοη αἱ αὐτοῦ, ἀπ τηακίησ (Π6 νγογὰβ 
πλοῖα δὲ σΟΠΊΤΏΘΠΟ6 ἃ ΠΕ 5θηΐθησθ. 

8. 21. προστατεῦσαι] “ἴο 186 Πἰ5 ἱπῆπεηςα ἰο εἴἴεος [Π6 τυ Πάγαννγαὶ οὗ 
ἴῃς ἱγοορβ.᾽ ὙΥΊ [Π15 σοηβίγαοίίοη οἵ προστατεῦσαι, νγ] ἢ ἀΡΡεαΥβ ἀρσαὶπ 
ἴῃ Ονγοῤ. 1. 2. 5, σοπηραῦβ {π ἀπαϊοροιιβ ιι56 οἵ προξενεῖν ἴῃ (Π6 ατεεῖς 
ἐγασθαϊδηϑβ (6.5. Θορῃ. Οδά. (οἱ. 465). ΤΠ επηρ]ογηηεπί οὗ ὅπως ΜῊ 
ἴῃς ἢτϑε δοτῖβέ βαθ)]ιποίϊνε ἐκπλεύσῃ 5Που]4 θ6 ραγιϊοα]ατ!ν ποιϊοβα ΒΥ {Π6 
βίπαςηΐξ, 85 1 15 ὁπῈ οἵ [Π6 ΤΥ Ρᾶββᾶσθϑβ ΒΟ ἀἴβργονε ἴΠ6 απο ἰαϊά 
ἄονσηι ΡΥ 1Τ)ανγεβ ἐμαὶ ὅπως 15 πανεῖῦ Ἰοϊπϑα ἴο {Π6 βιιθ]αποίϊνα οὗ {Ππ Βτϑὶ 
δογῖβέ (αοΐ, οὐ τηϊ4.). [Ιη [Π6 ργθβεηΐ ᾿ἰπβίαποθ πὸ Ἵμαῆσα ἴο {Π6 Πιΐατα 
Ὁ ΠΡΡΥο 15 ῬΟΚ51016 τυϊπουΐ ἃ ταάϊοαὶ αἰζοσγαίϊοη ἴῃ ῃ6 ἔοτπ οὗ [ῃ6 
νεγθ. 

8 22. τῶν στρατιωτῶν] “οἵ Τηδη ὙΠῸ ὑγεία 5ο] ]ους.᾽ ΙΓ προσ- 
έχειν ΞΌΡΡΙΥ τὸν νοῦν, “νγε τηιβί ποΐ χη Οὐγ ἐπουρ 5 ἴο βίαγίηρ ἴῃ [Π6 
οουπηίτγ.᾽ 
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8.22. ἀπὸ νουμηνίας] “ 5ἰατίϊησ Ποσα {πὸ ἐἶἰπηε οὗ ἴπΠ6Ὸ πεν τηοοη,ἢ 

γΥ ἢ ΒΟ Ὴ σομηραῖε ἀπὸ τούτου του χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. 
ΤΠ Ογζιοεπίδη βίαϊευ, {{κὸ {Π6 δαρεικός, νγὰ5 απ να] θηΐ ἕο ἔννεη!Υ 511 γῈῦ 
ἀτδοῆπηδα οἵ τς τποπου. 

8.24. τῆς Φαρναβάζου ἀρχῆς] ΤΠΪ5 ἀϊΞίτιοί, Ὀγ ννΒΙΟἢ [ΠῈ βαἰγαΡΥ 
ΟΥἉ Τά 5ου 115 15 πιθαηΐ, σοηΐαὶηδα {Π6 ἀΡονο- ΠἸθη]οη θα ργονίηςεβ, ἱποῖπά- 
1ῃσ ΒΙΓΠγηΐα. 1 εγου ]α5, ὑγηο 15 τηοπίϊομβα Ῥοὶονν, πα Ῥεεη {Π6 
1 Δοθαδεμπηομίαη Ππαγπιοβί αἵ ΑΡγάι. 

8 25. ὥστε τῷ βουλομένῳ, ὙΠε ἀαδίϊνο, ἴῸΥ τ ΠΙοἢ τα 5μουἹα παία- 
ΤΆ]]Υ Πᾶνα ἐχρεοίβα τὸν βουλόμενον, 15 σπτίοι5, ἀηα ὙΝ Εἰβῖκα ξισσεβίϑ (Παΐ 
1 ἀβρεηάβ οἡ ἔσεσθαι, νΥ}] ἢ 15 ἴο Ὀ6 5 ρὈ]1εα τόση {π6 Ῥγανίοιιβ οἰδιβα. 
ΓῊΙ5 15 αἱ ΔηΥ ταῖθ Ῥείζεσ {πη ϑοΠ ΘΙ ἀοΥ 5. βα σσΈβί]οη, γγὴῸ ῬΙΌΡΟΒ6Β5 ἴο 
Οὐ ὥστε ΜΙΠου  τοραγά ἴο [Π6 εἰεσάποθ ΟὐΓὁἨ γῃγίμιη οἵ ἴπΠῸ βθηΐεποα. 
Βυΐ ΚΌΠεΥ 5. Ἐχρ]απαίίοη, {πᾶξ τῷ βουλομένῳ 15 ἀοοοϊητηοάαίεα ὈΓ ἃ 
ΒΡΘοἷθϑ οὗ αἰἰγαοίϊοη ἴο {πε οαβε οὗ αὐτοῖς, 15 ἀπο ΘΑ ]γ {ΠῈ οοττγεοῖ Ομ. 

ΤῊ 11. 1. 43. γγ)ὲὰ Πᾶνα δἰτεδαν Παα οσοδϑβίοη ἴο ποίϊοβ {Π6 οσοιγεησα 
οὗ [Πς ροείϊς νεὺ μαστεύειν. 

8 26. μισθοφορίαν] 1 οἢ 15 Του πα ἴῃ ἴῆγεα οὗ ἴπΠ6 Ῥεβὲ Μ85 ἴπ ρίαςε 
οὗ μισθοφοράν, [πΠουρῇ εαιίναϊεπέ ἴο οεγα 77167 τε: α 7] ὙΑΊΠΟΥ πη ἴο ἡ 
πιδγεέδ, ἃ5 Κα ἀΠΠΕΥ Ροϊηΐβ οαΐ, 15 Οζα πι566 ᾿πα ]Ἰ5ου! πα ίο]ν τυ ἢ μισθο- 
φορὰ ἴῃ {Ππ6 Ἰαΐίεῦ βεῆβαε. ὥστε ἐκπλεῖν, “ογ1 146 τιη67 5ἰα,αο ἐλαΐ 
{πεν 16 [Π6 σου τΥ ὈΥ 5εᾶ.᾽ 

88. 27-332. 7114 εργιαάμεξ ο77) «Χεροῤλοῦὲ ἐς καϊλρα 171. χεοείϊογε ὧν 1 1- 
ἐρῖμς απα ἤγεο. “ΠΣ φῤεέσελ 1): γεῤίγ. 

8 28. ἄρχεσθαι λέγειν] ἘῸΓΥ {ΠΕ τι58 οὗ [πΠ6 ᾿ἸῃηΠπηϊίνε ἴῃ ρΪδοα οὗ {πε 
ῬΑσΓΟΙΡ]8 566 ποῖα Οἡ 1Π|. 1. 26. 

ξ. 20. ὡς ὦρα γινώσκων] "Καονίηρ, ας 16 γηῖσλέ τυεῖΖ (ο.᾽ 
ὃ 30. ἀφ᾽ οὗ ἂν γένοιτο] “5Πο 4 μανα σοπβι ογοα Ὀγ νγηαΐ τηθδηβ 1ξ 

οΟα]4 ΡῈ εἤεοίεα.᾽ ὍὕΠα ομδηρε οἵ τηοοά ἔγοτη {πῸ ἱπάϊοαίνεβ ἑώρων ἀπ 
ἐσκόπουν ἴο {Π6 ορίαἰϊνε νΊ ὧν 15 ποίεννουίῃγ, θαΐ αἱ {ΠῈ βδῖπα {ἰπὴ6 
ΘΧΡΙΙΟΔΌΙΕ, δ5 ἴπΠ6 νου ἂν γένοιτο ἀο ποΐ φῬοϊηΐ, αδ5 4ο ἴῃ68 ὑσενίοιβ 
νΈΓΌ5, ἴο σοπα ΠΟ Π5 τυ Ποἢ ἀγα ΔΙ γοα αν ̓ ΠΡΟΒ510}8. 

τὸν δὲ μὴ βουλόμενον] «"(ὦ. ἀποπλεῖν τότε. 
8.31. σωζομένους) “ὙΨΏΘΗ ἡ ὰ δῖα βαΐε ἰὴ ἴῃ6 ρίασθ ΠΕσα γα νν]5} ἴο 

Βε: 
ἐκείνης τῆς διανοίας} ἴῃ τοίοτοηςοοθ ἴο Ἠΐς ᾿Ἰπταπίϊοη οὗ Γοππϊησ ἃ ΠΟΙΟΥ͂. 
8. 32. κατὰ μικρὰ γενομένης] “1 ὙΟῸΓΪ ἔΟΤΟ65 ἀγα Ὀσοίτθη ῸΡ ΡΙθοετηθαὶ.ἢ 

ΕἘῸΓΪ [Π15 σοπη Ι πδίϊοη οὗ ἃ Ῥυίοῖρ]Ὲ ἴθ [ἴΠ6 ποιηϊηδίϊνα ] ἢ ἃ σϑηϊνα 
ΔΌΒο]αζῈ σοΙηρΑγῈ ἃ σΟΥΓΕΒΡΟΠἸησ Ράββασα ἴῃ 1. 1. 75 ΔΠα ἴοτ {Π6 οἰγοῦτα- 
βίδῃοθθ. ὉΠΑ͂ΘΥ ὙΠΟ Ὴ ἂν ΤηΔΥ ὈῈ τερεαίθα ἴῃ Π6 βϑαηὴθ βεηΐεποα 566 ποῖα 
ΟἹ [ν΄ 6. 13. 

ἀπαλλάξαιτεῖ “50 ἰπαΐ γοῖι σγου]Ἱᾶ ποῖ οοσηα οἱ στ ἱπυραπιίγ. 
ΤῊΪΚ5 1πἰγαηβιτῖνα τιϑαὲ οὗ ἴΠ6 νεῖ ἀπαλλάττειν ἴῃ [Π6 Ξεηβ8 οἵ αὐὶ7ζ 15 
ΠοΙΏτηΟη ΜΙ] {π6 ατεεὶς ἐγασεάϊδηβ, 6. σ. Οεί. 7.}7. 363. 

88. 534-εηᾶ. οὐῤἸερίϊογις αγὸ γαϊξεα ὧν «δἱαγις ἐο λέ 2γοῤοταῖς οὗ 
«Χολιοῤάοι, διε 6 ἐς ουογγηζρα ὧν Ζ.ὲ γα 7ογίέν. Α(΄ς ἐλ ριλαῤἼῥαγιίς ο77 ἐδὲ 
κομγγν γα} ἐο σεῤῥίν ἐἦε 2γογιῖδεα γεηαῖς, 7 Ἰφιαδῖογι αγιαἴ 7 Δογασ 12 αἰαγ777 
αρτίαΐο 707 ἃ ελατρε οἵ γοζείο. Ἶ 

εἰ λήψονται...ἐπιθήσοιεν)] Οὔδετνε {Π15. σογη : παϊΐοη οὗ {μ6 αἰτεοῖ 
ψ ἢ 1Π6 ΟὈ] αΘ παττγαϊίοη, νυν ἰοῃ ργαβεηΐβ δῇ ΔἸ ΠΟ Π8] ρεοι αν 1Ώ 
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1η6 ᾿πεΐαπος Ῥδίουθ τι5, 45 1 15 [πΠ6 σοῃά!οηα] οἱαιισο οὗ {π6 βϑηΐεποα (εἶ 
λήψονται ἀποδιδράσκοντα) ν᾽ 1Ο ἢ ἴα ΠΕΥῈ Ἔχ ργββεα ἴῃ {Πς αἰτεοί [οΥτη. 

8. 3235. τὰ δὲ χρήματα...τῆς μισθοφορία5] ὙΠΕ Ῥεβι βἀϊῖουβ ατὲ ἀρτθθαᾶ 
1 τηακίησ [Π6 σεηϊνα ἀδροπα οἡ χρήματα, σΟΠΊΡΑΙΩΡ ΤΨ. 3.1, ΠΟΤΕ 
ἴῃ α ἴθ δὴ Ἰηβίδῃηοθ οἵ ἃ β 1] αν (γα]θοίϊΐοη, ἀπεῖχε δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς 
ὡς ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν ἹΚαρδούχων. Οπ [η6 οἴπεῖ Παηά, Κυῖρεσ απᾶ 
ἩτοΠίπβοη τοσαγαὰ {ΠῸ νγουγβ τῆς μισθοφορίας ἃ5 ἀῃ ἸηςεΥρο]αίίοη. Τὶ 15 
ῬΟΒΒΙΌΪΘ, 1 {Π1π|κ, ἴο ἔγθαΐ τὰ χρήματα ἃ5 Δἢ ἀηίϊοἰ ρΡαίουυ δοοιιβαίϊνα, δηά, 
πἀπαογϑίαπαάϊησ μισθοφορίας ἴῃ ἴΠ6 56η58 οἵ μισθοφορᾶς, ἴο τερατά {πῈ σεηϊ- 
ἔνα α5 ἀβρεπάθηΐξ οη ἐψευσμένοι ἦσαν. 

ἀνεκεκοίνωντο]) ΕῸΓ {Π6 ἀἰδι[ποίϊοη ἴῃ βθηβα Ῥεΐνθεη [Π6 δοίϊνθ 
ἀπα τηϊ441]6 οὗ {15 νευ 566 ποίβ οὐ ἀνακοινοῦται (111. 1. 5). 

εἰς Φάσιν] 1. 6. ἴῃ. Οὐοἠελίατε ῬΠαΞῖ5, τἰβϑίησ ἴη Μουηΐ (διισαβιιβ, νυ ΊΟἢ 
ταῦϑέ Ῥ6 αγαἤΆ}}ν αἸ5 1 στ] 5Πη6 4 ΠΌΠ (ῃ6 Ὑἰνοσ οἵ {Π6 βϑτηβ ΠΆΙῚ6 Τη6ῃ- 
ἘἰοΠ6 4 φα ΠΟΥ ἴῃ ΤΡ. 6. 4. 

8 327. Αἰήτου) Ασοοτγαϊπο' ἰο ϑίγαρο, Αβθείεβ παα ἔτοση τηγίϊσαὶ] 
{ἰπη65. Ὀθθη {Π6 τορι αν ραϊγοηγτηῖο οὗ [π6 Κιηρϑ οἵ (Ο]ΟΠ15.. Α5 Κυῦρου 
Οὔϑεῦνεϑ, {Π6 τοϊσηΐησ ρυησ6 τηβὲ παν θΘ θη ν}6Ὲ}} Κπόῦνη ἴο {Π6 ατεεκϑ, 
βίποβ οἴ πούννῖβα ννα 5Βῃοιὶα πᾶνε Ἔχρθοΐθα ἃ πΊΟΥῈ ΡΎθοῖβα ἀθβουιρίϊοῃ. 

οὐκ ἐκκλησιάζειν] “[παὶ 6 νναβ αἀσαϊηβὲ πο] αησ ἃ ΡΆΌ]Ϊο τηβοίηρσ, 
ΨΉ16 μὴ ἐκκλησιάζειν, νγΥ] ἢ ΔΡΡΘαΥβ ἴῃ 41} θαΐ {Π6 ἴουσ Ὀεϑὶ μ85, νου] 
ΒΙσΠ ΓΥ “νοίεα {μαι {Παγ σἡορία γιοΐ ΠΟ]4 ἃ τηξείϊηρ.᾽ 

ΘΒΑΡΙ ὙΤ. 

88 τ--4.- Οἰγεαέ αἰϊδεογεέεγεέ ἐς καπδεαῖ αγιογῖρεέ ἐδ ἐγοοῤς ὧν ἐλ γεῤογέ 
ἐλαΐ Χεροῤ΄ογε ἐγιίογιαῖς ἐο ἰρααἱ ἔλεγε ἰο ἐλε λαρίσ, Ἰλεγεμῥογε ἦς εαζίς 
ὦ γ166 {171,0 171 Ογ167 ο 7δέϊ}ν Δ σογαϊκεέ, 

[τὰ] πραττόμενα] Ἰῃ 115 σαβ8 1 παν ῥγοίουσθα ἴο [Ὁ]]ον Βοσπθ- 
τηδπὴ δπα ΠΙΠΠοτῇ ψηΟ Οὔ]εοΐ νυ σοοα γεαβοη ἰο {Π6 ρύεβεποα οὗ {Π6 
ΔΥἕῖο Ια ἴῃ {Π15 Ροβιοη, νν 116 Καὶ ἀΠΠῸΥ οἱ [Π6 οἴου Παπα τοίαϊηβ 1 οἢ 
1πΠ6 δυϊπουν οἵ ἴῃτεα σοοά μ58. 50 [ὯΥ 85 ᾿πίθυῃδὶ ενϊάθποθ σΌα5, 
ΠΟ ΟὈ]Θοίίοη σαη 6 ταϊβεᾶ ἴο 1Π6 γϑδϊηρ οἱ δὰ στρατιῶται ἀνεπύθοντο 
ταῦτα πραττόμενα ὙΥΠΙΟΝ ἀΡΡΘΑΥΒ ἴῃ [Π6 τη] οΥΥ οὗ [πὸ μ85, ἱποιρῇ 
1Ὲ 15 παίαγα!]ν νἱθνγεα ὙΠ Βαβριοοπ ἃ5 δῃ αἰζοιηρί ἴο σϑ-ύζαησα {Π6 
ψνογὰβ ἴῃ {ΠΕῚΓ παίαγαὶ οὐ θυ. 

πάλιν εἰς Φᾶσιν] ἘΠΙΠΟΥ ἔτοτη τηἸβοοποθρίϊοη οὐ ψ [Π6 ἀε] 1 οταΐα 
τηϊθητοη οἵ τη]ϑ]θδαάϊηρσ ἴΠ6 ἰζοορβ, Νϑοη αἰ]πάθς ἴο {πὸ Ζλασῖς ἃ5 
Ἰάθηίῖοα] ἢ {Π6 τῖνεῦ οὗ {ΠῈ βᾶπη6 παπ6 τηθης]οΠ64 ἴῃ ΙΝ. 6. 4. 

8. 2. κύκλοι) ὙΠῚ5 ψογά, 1 το σομῆρατα {π6 ρἤτγαβα κατὰ 
ξυστάσεις γίγνεσθαι (Το. ΝΠ. 83), 15 Θααπίϊναϊθης ἴο εὐγοηας αἀπὰ 
εὐγεῖ21 ἴτὶ Τιαἴϊη, 

φοβεροὶ ἧσαν μὴ ποιήσειαν] ΤῊΘ σοπϑδίγιοίίοη 15 ΔΠ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΌΤ ΟΠ6, ἀπά 
ΠΟΙΏΡΑΥΘ Διηοηρβί Οἴου Ἐχαιη 0165 δῆλοι ἦσαν ὅτι ἐπικείσονται (ν. 2. 6), 
αὐα Ἡδτοά. 1. 155, οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται μὴ ἀποστέωσι, Νὸ πηεηίϊοῃ 
Πα5 Ὀθβθὴ τηδάβ οἵ {Π15 ὁσουττθποα ἴῃ [Π6 δα ]οῦ Ρογίίοη οἵ {π6 ματτγαῖϊνα, 
Ῥαξ « {1]] δοσοιηΐ οὗ ἴξ 15 σίνεη αἰζευνναγάϑβ ἴῃ ὃ 23 οἵ {πε ργεβεηὶ ΒοοΪς, 
ΚαίραΥ σοι οῖβ [Ππαΐ [Π6 ομηϊββίοη νγαθ ᾿πίθπίϊοηδ] οα {ΠῸ6 ραγί οἵ {μ6 

. δυῖΒοΥ, {10 σγου]α οἰ μουννῖβα πᾶνε Ῥθβη σοτηρε]]οα ἴο τερϑαΐ Ὠἰμηβα, Βαϊ 
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1π6 σψογάς ψνΠΙο (Ο]]ονν (ὅσοι γὰρ μὴ κιτ.λ.) σοπίαϊη ἱπ {Πεισεῖνες 
411 τῃαΐ 15 τεαπίτεα ΌΥ ναῦν οἵ δὌχρ᾽αηδίϊοη, ΠΊΟΤΘ Ἐβρθοΐα Πν α5 1 τγὰβ 
8Δη ΟσοΙΎΘηο6 ΜνΐΪοἢ, θαΐ [οῦ {Π6 αχίσθηοῖεβ οἵ Πῖβ βρεθοῖ, ΧἜπΟΡΠοΙ 
ταϊσης Πᾶνα θΈθη γν6}}] οοπίθηΐ ἴο Ῥ8 55 ον δὰ ἴῃ 5116 Π66. 

τοὺς ἀγορανόμους) ἼΠ656 οἴποεοις γε ἀρροϊηϊθα ἴο τεσιϊαία {πῸ 
5816 οὗ ρσονβίοηβ ἴῃ {Π6 βο] ἴθ β᾽ τηδυκοῖ, ἀπ ἴῃ {Π15 οαρδοῖιγ ψου]ά 
ΠΟΙΓΟΘΡΟΠΩΑ͂ ἰο ἴΠ6 σΟμ τ Ἰββαγίαΐ οὗ τηοθσῃ {1Π165. 

8. 3. ἀγορὰν] ἴοΥ ἐκκλησίαν, ἃ 56η56 ἴῃ ὙΠΟ, 1 ἄοοβ ποῖ ἈΡΡῬΘαΥ 
Εἰβεννμοτα ἴθ Χοπορηοη. ΤΠ βαρ 5 0 ἀοαθί Ῥογγοννθα ἔγοπι Ἡ ΟΥΠῈΓ 
δα [Π6 ερὶς ροοῖβ. Τί 1ΠἸκοννῖδα ἀΡΡΘαΥβ ἴπ ΠΟΥ ΡΊΙΟη5, ἀπ πος 1 
Αδβοβίηαβ (ς. (ες. Ῥ. 421), ὑγΠοΥΘ νγα Πᾶνα {Π6 ρῆγαβο φυλῶν ἀγοράν. 

88. 5-332. 7716 τῤέεελ οἹΓ Χιεσοῤάοι, 171 τυλίελ Δὲ εἰἐδεγῖδες ἐδέ αἰαἼ2α ΡῈ 
ἐλαΐ τυοιεία! ὧδ καπεα ἐο ἐλεῖγ κογηγογέ αγιαὶ γοῤμέαζζογε 1. ἐλεν γερογίφαϊ ἐο 
σοογεί γιεαστ7ες 171 αἰεα ζῆι τυϊίλ ἐλε ἐγ λαῤΙἼῥατιές. 

ὡς ἐγὼ ἀρα] Οὔϑεῦνε 1Π6 ᾿χγοηῖσαὶ ἴογτοβα οἵ ἄρα, ἴῃ δ᾽] θίοη ἴο 
{πες ἴαοί {πὶ 1 ννὰβ {πΠ6 σεηθσαὶθβ {ΠΘΠΊβοΙνο5. ὙΠῸ Παα οτσίπαίεα {π6 
ΒΟΠΕΤΊΘ. 

φαίνωμαι ἀδικῶν] 1 σαηποί ἀρρτεοϊαία ἰῃΠ6 τϑαθοὴβ νη ΐοῃ Πᾶνα 
1ηἀπορα Καπηθυ ἴο τοδά {Π6 ἸηΠηϊνε οἡ 1Π6 ἀπε Ποὺ γ οἵ ἔνγο Μ85 ἴῃ 
ῬΙαίδγθηοβ ἴο {Π6 ῥῬαγίϊοῖρ!8, ὑν]Ο ἢ 15 {Π6 τόσα ΤΌσοῖ Ὁ] 6. Ρῆγαβθ, δηᾶ 
Οσοτ5 Πουθονοῦ ἴῃ {Π6 ποχί οἰαιιβθ. ΤῸ ᾿πιαρὶπο παΐ ἃ οοηίγαβί 15 ᾿ηἱο παρά 
Ῥεΐννθθη {ΠῸ ἔννο σοηβίσποίοηβ ἴῃ Ροϊπί οὗ 5θῆβ6 15 οὔκ οὔ {Π6 ἀιεϑβίϊοῃ 1ἢ 
θα] ηρ ἸνΊ ἢ ἃ βίγ]6 50 β'ΠρΡ]6 αηά ππαγτῆοῖα] ἃ5. Χ ἜΠΟΡ ΠΟΙ 8. 

ἃ 6. ἔνθα μὲν ἀνίσχει] ϑοπαρίογν, οἡ {Π6 διυς που οἵ βοπθ ᾿ΠΓΘσΤΙΟΥ 
Μ55, ΡΙΌροβεβ ἴο τϑοοηβίσιος {Π6 βθηΐθποθ {Ππ5: ὡς ἥλιος ἔνθεν μὲν 
ἀνίσχει, δύεται μὲν ἐνταῦθα" ἔνθα δὲ δύεται, ἀνίσχει δ᾽ ἐντεῦθεν, ἃ τοααϊησ 
ὙΠ] Οἢ ΚΠ ποὺ παΐαγα!]ν γοσαγὰβ νυ ϑαβρίοϊοη ἃ5. 8 αἰζεπηρί ἴο τηακα 
1Π6 οἰαιιβεβ οὔ [ΠῸ6 βεπίθποθ Ἔχδ οί] σΟΥΓΟΒΡΟΠΩ. 

8. 7. ἀλλὰ μὴν] ]απὶ νοῦο, “{Π6η ἀρσαϊη.᾽ ΤΠα οσοιστεηοα οὗ {π6 
νο [ουτὴβ βορέας ἀῃὰ βοῤῥᾶς ἴῃ σι οἢ οἱοβα σοη]απηοίίοῃ 15 γϑιη Κα Ὁ]6, 
{Ππουρ ῬΟΙΠ αἴθ τιϑθα πα Ιου πη παίεν ὈΥ ἴΠ6 οἴΠαΥ Αἰἴο τυυίθυβ 
(6. σ. ἴῃ Το. 11. οὔ, 1Π. 4. 23 νγὲ Πᾶνα {η6 ἀποοηίγαοιϊβα ΤΟΥ, ἀπ ἴῃ 
ΥΙ. 2, [Π6 οοηπίγαςσίεη). 

8 8. ἐμβιβώ] Τῆς Ατς ἔοτπι οἵ {πῸ διίατε ἐμβιβάσω. “Βαΐ, γοι 
5ΔΥ, [ 5}4]] ἴα] αἀναηῃίασε οἵ ἃ σαϊπὶ ΠΘΩ 1 τυ Ϊβῃ ἴο Θπη θατῖς νοι. 

8 0. ποιῶ δ] “1 αϑϑιηθ Πονγανοῦ, {παΐ, θασι]εα ἀηα ἰτοκεαᾶ ὮΥ 
Τῆ6, γοῖ Πᾶνα το ῃθα ῃ6 ῬΠαβὶβ : εξ τι ἀβϑισηθ ΓασίΠοΥ {Ππαΐ γα πλαῖκα 
ἃ Ἰαπάϊηρ ἴῃ {Π6 οοπηΐγν.᾿ [Ιἢ {Π6 ρῇταβα καὶ δὴ [καὶ] Καὶ ἸΠΠΟΥ [Ο]]ονντησ 
ἴῃτοθ Μ85 σοι] οὐϊξ {ΠπΠῸ βεοοηα καί, δη4, παά {Π15. θθεη [Π6 ἰδαάϊησ 
ΟΙαπθα ἴῃ {π6 βεηΐθηοθ, πὺ οὈ]θοίϊΐοη σου] ἤανα Ῥθθη ταϊβθα ἴο 115 
οτηϊβϑίοη. Αι 1ἰ 15, ΒΟΠῚ6. ὑγοσ ἰ5 το αϊγθα ἴο σοπηθοῖ {Π15 οἴαπβα Ἱ 
[16 [ΟΥΤΠΟΥ, ἃ5 οἴπογννῖβα ἴΠ6 βθοοπα δββϑαπηρίϊοη ἱπίγοάποθα ὈΥ͂ ἴΠ8 
ῬὮγαβα καὶ δὴ ὈΘΟΟΙη65 Ἔχ οΘ θα! ΠρῚν ἀΡριπιρὶ ἀ πα ανν]ονναγά. 

8 το. τί γάρ;) Α ῥΡῆτγαβξβ ννῃ 0} 15 οἴζθη εηρ]ογεά ἴῃ Πυιτὶοα ἀπά 
Θηοσείς Παυγαίϊοι ἴο Ὀγᾶσα ΟΥΕΥ [ἴΠ6 ἰγαπβιτ θη ΠΠῸΠῚ οπα ἴορίο ἴο 
ΔΠΟΙΠΘΥ. ᾿ 

ἐγώ τιν] Κυῖρου υνου]Ἱά σγοζαϊη {πΠῸ ᾿πἰευγορσαίνα τίνι ἴῃ {Π15 ράββασε, 
Ἰας γιησ 1Π6 Ῥοβι του οἵ {ῃ6 οπιρῃαίὶς νους ἐγὼ τίνι ὈΥ ἃ Β112118Γ 
ςΟΙ]οσδίίοη ἴῃ Ονγοΐῤ. τν. 6. 8, σὺ ἡμῖν τί ἀντὶ τούτων ὑπηρετήσεις ; 

8 11. ἐξαπατηθῆναι ἂν οἴεται ταῦτα] “ [Π]1Πη|κ5 {παΐ Πα σου] Πἰπιβεὶῖ 
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θὲ ἀεοεϊνεᾶ Ὀν {Π656 βο 6 πλ65 οὐ ῃαὲ ἢ6 σου] ἄδοεῖνε δποίμοσ ἔπεσε γ." 
ΤῊῈ αὔονε 15 Κύμπεγ᾽5 τεπάθυϊησ, Ὸ ΔΡΡΑΓΈΠΕΥ τεσαγάς [Π6 οοη- 
βιγαοίίοη οἵ ταῦτα 45 Ἰἀδηΐοα] ἴπ Ῥοΐῃ οαβεθ. Βαΐ, σοῃβι ἀθυῖηρ ΠΟΥ 
ΤΆΤΕΙΥ δῇ ἀοίϊνα ψΕΥῸ 15 Τοπα νν] ἢ [15 σοπϑβίσιοίίοη,  5ῃου]α 5ΙΓΟΠΡΊΥ 
ΡΓΕΙΕΓ ἴο πἀπάεγβίαημα ταῦτα ἴῃ ἴΠ6 Ξβεοοπμα οαβα 85 ἴπ6 αϊγθοῖ βαθ)εοῖ 
ἴο ἐξαπατῆσαι, νΥΏ116 ἴπ {Π6 ἢιβὲ ΚΌΠΟΥ 15 πὸ ἀουθί τσὶ ἴῃ ἰακίησ 
ἴξ ἃ5 ἃ οοσπαΐβ ψ]Π ἐξαπατηθῆναι. ΤΥ. “ἴῃαΐ ΠΕ σου] ΠΙπιβε]ῇ με 46- 
ςεἰνεα Ὀγ 1Πε56 πηθ8ῃ5, Οὐ {Ππαΐ {ΠεῪ σου] ἱπηροβα ΠΡΟῸΠ Δποίποσ. 

8 12. ἅλις ἔχητε] “Ψ Ἴδη γου Πᾶνα 5αιϑῆθα νούγϑεϊνεβ οἡ [15 ροϊηΐ,᾽ 
ἔπεισι] “1ξ 1 514}} τῇδ Κα ἢεδᾶ δσαϊηβέ 15, {|κ6 2,29 7267, 171 (1678 

ἴπ 1,δᾶπη. ὙΠ ὑποδείκνυσιν ΝΥῈ ΤῊΔΥ ΞΌΡΡΙΥ ἔσεσθαι οτἱ οὗ ἔσται. 
δ 13. πάλιν ἐλθεῖν] “οαπηα Ὀδοκ ἀραϊη. ΤΙπάογέ απ Κύδπεγ 

ΦΌΠονν τἶγεε σοοά Μ85 ἴῃ τεδάϊησ πάλιν ἀπῆλθον ἰπ Ρίαοε οἵ πάλιν 
ἐλθεῖν. Ῥαυΐξ 1 σαηποῖ σοηβιαΥ {Π15 δας ΠΟΥ ϑυΐποϊθπῖ ἴο 15 )}7 {Π6 
1ηϊγοάποίίοη οὗ ἃ σοπβίγιοιοη. ϑΥ ΒΙΟἢ τηαῖτο5 {πΠ6 νγοσὰ παλιν βιιρεγῆπουβ, 
δηα [Π6 βεπέεησα πηρστδηητηδίϊοαὶ. [1 [Πδγα ἡνεῦα ονασνν ΠΕ] πησ εν] άθηςα 
ἴῃ ἔανουγ οὗ ἰῃε τεδαάϊηρ δοκοῦσι δέ μοι... ἀπῆλθον, ἰξ τηϊσμίς οὗ σουγβα 
ΡῈ εχρ αϊπεα ἃ5 (1) ἃ ςουηθιπαίίοη οὔ ἴῃ86 ἴνγο σοπϑίγιοιοηβ ὡς 
δοκοῦσι δέ μοι...ἀπῆλθον, ατὰ δοκοῦσι δέ μοι... ἀπελθεῖν, οΥ (11) 45 «ἃ 
ΒΡΘοΙαβ οἵ αἰϊγδοίίΐοη ὈΥ ΒΊΟΗ δοκεῖ δέ μοι ἴα Κα5 ἴΠῈ ἰογτῃ οἵ δοκούσι δέ 
μοι. Κυύμπεγ ἰπβϑίδηοεβ {πΠ6 [Ὁ] ονπσ Ράββθασα ἴῃ Ψ. 8. 22 85 ἃ οᾶβα 
π᾿ Ροϊηΐ, οἶμαι γάρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε 
κακίστους καὶ νῦν ὑβριστοτάτους, ἴῃ ΜΏΪΟΙ ΠονγενεΥ {πΠ6 Ρῆταβα οἶμαι... 
εὑρήσετε 15 ΞΟΔΥΟΕΙΥ͂ Δη ΘΧΑΙΏΡΙΕ οὗ [Π6 βδιηε ἱγγασα]αυ γ. 

δ᾽ 15. τόδε] νΥ»Π]Οἢ 15 οτηϊττεα 1 ἴΠ6 ΠΊΔ] ΟΥ̓ οὗ ἴΠ6 Μ85 δηᾷ ἴου γῇ] ἢ 
Κυΐρευ βυρσρεβίβ τοῦτο, 15 ἀείεπάεα Ὀγ Κιϊηπευ 45 μανίησ α αἰδίεζες ἴοτοο. 

οἱ ἐκ τοῦ πλοίου σύσκηνοι)ὴ Α Ρτερσπδηΐ σοπδίγασίίοη, οὗ νῃΐϊοῃ να 
Πᾶνα παὰ τερεαίεα ὄἼχϑιηρ]αβ. [Ι͂ἢ {π6 ρσββεηΐ ἰπβίδησα ᾿ξ ἀδποίεβ {παῖ 
Ἠϊ5 ἔγ]6πη5 ὑγΠο ὑγεῖε οἡ ἴπ6 νγαίεσ. σο-ορεγαίεξα “της ἐδαξ φιεαγίεγ νυ 1 
ΕΟἸεδαγείαβ γγῆο νγαβ οἡ [Π6 5Ποσβ. 

8 τό. οἱ δέ τινες] “50πΠ16 ἴδ οὗ [πε.᾽ 1.1{. “[Π6 γτεπηαὶ ΠάΘυ γῆ Ὸ 
ὝΤΕΓΕ ἔενν ἴῃ ΠΕΠΊΡοΓ. 

δ 17. τῶν δὲ πλεόντων] [πη 4]]5οη ἴο [Π6 ῬΡαυΥ ΨΟ ἰπ ν. 4. Σ 
816 ἀεβουθεα 85 ἐκ Κερασοῦντος κατὰ θάλατταν κομιζόμενοι. 

8 18. ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν] ὙΠ επίϊγε ράββϑασα 15 {1|] οἵ ἀπ- 
σα] 165, γῇ ἀγα ἴου {Π6 πιοβὲ ρατί τεπιονεά 18 νγε ἀγα οοπίεπϊ ἴο οτηϊί [Π6 
νγογάβ σφεῖς λέγειν οἡ (Π6. ἀπ Ποτῖν οἵ {Π6 ἔουγ Ἰεδαϊηρ μ85. ΚΌΠΟΥ 
ΒΟ ΤΕ ῈΥ Ῥτείευβ ἴο γεσασαά πθτὴ 845 σΈΠΕΪΠΕ ϑἴπο θα ΠΟ ΓΕΔΘΟΉΔΌ]6 στουπῆβ 
σα 6 βιισσεβίε [ὉΓ {ΠΕῚΓ Ἰπίεγροϊδίίοη, δηα μθ 1]πβίταϊες ἐῃ6 τιϑα οὗ 
λέγειν ἴοΥ λέγοιεν ἴῃ Π6 ΟὈ]α 6 παγσαίίοη ὈΥ ἃ Ῥσεοί5Ε] Ὁ βγη]  Ραβθασα 
ἴῃ 11. 2. 1, οὗτοι δ᾽ ἔλεγον, ὅτι πολλοὺς φαίη ᾿Αριαῖος εἶναι Πέρσας... οὕς 
οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος. Α5 τερατάϑ {πε τεβί οἵ {πε σοη- 
βίγαοιίοπ, ἔφασαν 15 οὗ σοιγϑθα ραυθης θῖϊοαὶ “ΟαΓ Ἰηξοιτηαπίβ. ἰο]4 τι5᾽ 
(ἢ δἰ βίο ἴο {ῃ6 ργενίουβ νγοτάβ ὡς οἱ Κερασούντιοι λέγουσιν), γγν 116 
ὅτι... γένοιτο τὸ πρᾶγμα ἀερεπάς οη λέγειν. ὙἼΠ6 ΟΠ]Υ οΟἴΠΕΥ ροϊπί 
τααυϊτίησ Ἐχρ]αηδίίοη 15 {ῃ6 :ηἰγοάποίίϊζοπ οὗ αὐτοὺς Ῥείοτε θάπτειν, 
ὙΏΙΟΗ νγῈ ΠΊΑΥ Εἰ ΠΟΥ τερατὰ δ5 τεἀπηάδηΐ οὐ 845 δα ἀβά [Ὁσ εἸηρἢδϑίβ, 
“ογάουιησ {πο οὗ {ΠΕ οὐ δοοογά.᾽ Τγδηβίαΐα [Π6 ραββασε (ἢ: 
ὝΒΕη Πουτενευ, 845 Οὐγ ἰηΐουτηδηίβ δἀαθα, {Ποὺ Παᾶ {πειηβεῖνεβ οχ- 
ῬΙαϊηβα (μαΐ [μ6 βοῆεπηα μὰ ποΐ οτἱρίῃπαϊθα τ] [ῃ6 ΔΥΠῚΥ 85 ἃ ἼΠΟΪς, 
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ἘΠ6 διηθαβθαοῦβς τγοῦα ἴΠ6 ἢ τγ6}1 ρ]βαβεά, δηά ᾿ἱπίεπαθα ἴο 5411 ΒΙΓΠ6ῈΥ 
ἴο [611 τ5 ν πα Παα Παρρεπεά, αἵ [Π6 βαπὶθ {{π|6 ογάδυϊησ οἡ {ΠΕ ῚΓ Ρασγί 
{παξ [Πο56 Ἰηἰεγοβίθα 1ῃ [Π6 τηδίζευ 5ῃου]α σθοονεῦ ἀπ ὈυτΥ {Π6 ἀφαά.᾽ 
Τοὺς τούτου δεομένους 15 Δ ὉΠΕ5.4] ΡΏταβο ἴῃ ΡΪαςα οὗ τοὺς προσηκόντας 
ΟΥ̓ ΒΟΙΊΘ ΟΙΠΕΘΓ 51 ΠῚΠΔΥ ΘΧΡΥΘΘΒΙΟΗ. 

8 10. τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὰς “ΕΛ.1 ἘῸΥΤ [Π6 ροβιοη οὗἉ τινὰς 
566 ποίβ οἡ τῶν δὲ ἀποσκεδαννυμένων τινὲς (1. 4. 0). [π πε τηδ] ΟΥ̓ 
οὗ τῆς. μ85, ἢ {ΠῸ ἐχοθρέϊοη μούγανεῦ οὗ [Π6 ἔουγ Ἰεδάϊησ οηδ5, [Π6 
ποιηϊηδένα ἰακοβ {πΠ6 Ῥ]αοα οἵ [πΠ6 δοοσιιβαίϊνε {πγουσμουΐ, ἃ τεδαϊπο 
ὙΠΟ πὸ ἀουθί οὐἹσιπαῖθα 1 {ΠῈ6 αἰζεπιρί τὸ τηακα {Π15 οἰαιβε οὗ {π6 
βδηΐθηςα ΠαιτηοηἶΖα Ὁ] {Π6 5ιισοθθάϊησ Οη6 ΠΟΙΕ {Π6 δαΐΠοΟΥ Ῥᾶβ565 
του {πΠ6 ΟὈ]]α6 ἴο ἘπΠ6 αἰγαοῖ Παυγατοη. 

8. 20. ταφείησαν] ΕῸΓΪ [Π15 ταῖο ἴοιτη οὗ {π6 ορίαίϊνε, οἴ. ἀποτμη- 
θείησαν ἴῃ 111. 4. 20. , 

8 22. ὡς ἂν καὶ ἑωρακότες] “45 τνγᾶβ παίιγαὶ οἴποθ πον Παά Ῥδθα 
βρθοίαίουβ. οὗ {π6Ὸ αἰβαβίεσ. δ ποιηβ.᾽ ὙὍηα ρασίϊο]α ἄν, ἰο νι ῃῖο ῬΟΡρο 
ἴδ κεβ Ἔεχοθρίίοῃ, 15 αατα τη δαριησ ]Π {Π6 ράββαρσο, ἀπα ἴπΠπῸ ορίαϊνα 
ὙΥΒΙΟΝ 1 ἸΠ01165 πᾶν 6 ἀπαογβίοοα ΠΌΤ Εἰ[ΠΕΥ δείσαντες ΟΥὙἩ ἀποχωροῦσι. 

8 ο΄. τούτους τί δοκεῖτε:)] “ψῇηαΐ {Π1η]ς γα οὗ {Πεβ6 τηθῃ 9᾽ 1. 6. οὗ 
{πεὶγ ἤϊσης ἀπᾶ οοπάποί. (ΟΙρατα ἴΠπΠῸ ἔαυ]αγ Ῥῆταβα ψηζαῖ {{{24772 
εἬ71565 ἢ (ΤΕΥ. “4147. ν. 2. 12). 

8 27. οἱ πάντες] “ἴΠ6 πηαΐῃ Ρογίίοη οὗ {Π6 δυηγ. (Οἵ οἱ πάντες 
ἄνθρωποι (ν. 6. 7). 

τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων] ὍΤΠΕΞΕ ννογάβ ἀθρεηα οὐ ἴΠ6 ργενίουβ σεηϊεϊνα 
τῶν λόγων. 

8 20. διεπράξαντο] “πανα Ὀτουρσῃς τ ἴο ρα85 {πδὲξ να δύε {πΠ6 Ο]Υ 
Τῆ6ῃ οὗ 411] ἴῃΠ6 σδεὶτα [ῸΥ ἡ ΠΟΠῚ ᾿ἴ 15 ἀπϑαΐε ἴο δηΐου ( ογαβιβ Ἔχοθρί 
ΜΓ {μ6 ῥσγοίϊθοίοη οὗ ἃ βίτοῃσ ἰογοθ.᾿ [Ι}ἢ ρΐαςε οὗ ἀφικνεῖσθαι ἔννο οἵ 
1π6 Ιϑαάϊηρ Μ55. γεδά ἀφικνῆσθε. Βοίῃ [π6 οπδ τεαάϊησ δηα ἴπ6 οἴμοῦ 
ΤΑΥ͂ ὮὯδ ἀείεπαεα, 85 1π ἴΠ6 [ουτηεὺ οαϑε 1 15. δαϑυ ἴο τππεγβίαπα ὠφικ- 
νῆσθε νἸ1ῃ {Π6 τνοτάβ ἂν μὴ σὺν ἰσχύϊ, ἀπά, ἴῃ {πΠ6 Ἰαϊέογ, ἀφικνεῖσθαι νι 
μὴ ἀσφαλὲς εἶναι. 

ξὺν κηρυκίῳ)] “ΜΙ ἃ Βοτα] 5 τγαπᾶ,᾽ εαυϊναϊεπὲ ἰο οὐγ "ἢδλσ οὗ 
γαςε.᾽ 

8. 31. ἀλλ᾽ ἡμεῖς] δ εῖβῖκα 1ῖ5 ῬΥΟΌΔΟΙΥ τὶσῃΐ, τῆο 705ῆες ἰῃϊς 
αλλὰ Ὀγ {πῃ περαίϊνε Ἰάθα ὑγῃ]οἢ 5 πὴ ρ]164 ἴῃ {πΠ6 Ῥγδνίοιιβ ἡιιθϑίίοη : 
κγο ογ16, Ὀπὺΐ νγα Πα ἴῃ σοηβεηθεποα ἴο δὶς ἴπΠ6 (ὑδυαβαπίδηβ ἴο ὈΌΓΥ 
{π6πη.᾿ 

δοξάτω ὑμῖν] “Ἰεΐ ἃ ἄξογϑθ θὲ ραββϑά, 5ο {παΐ, τππαάουςίδηάίησ ἐΠϊ5. ἴο 
Ῥε ἴῃς οτάεσ οὗ {ΠῈὶ ἄαν, βαοῇ οἵ τ5 πιᾶν 5εῖ ἃ νυδίςῃ ἴοσ ἢϊβ ρεύβοῃδὶ 
βαίειγ.᾽ ὍμΠε ννοτάς ἐρυμνὰ (ὑπερδέξια), νγῆϊο ἢ ἀγα θεβεῖ νι αἰ σα] 165, 
ΒΙΓΔΏΘΕΙΥ ΘΠΟΙΡῊ Ρᾶ55 πηποίϊοεα ὈγῪ Κύπηευ. 1 Κυίρεγ θὲ τἱσῃὲ ἴπ 
βιρσεβίηρ {παΐ εἰ ΠῈῚ ἐρυμνὰ ΟΥ̓ ὑπερδέξια 15 ἀπ ἱπίεγροϊαίίοη, 1 5ῃου]α 
Ῥα 5: ΤΟΏΘ]Υ ἴῃ ἔανουγ οἵ ομτἰηρσ {Π6 Ἰατίου νγοσά, οἵ ψῖοῃ ποῆθ οὗ τῃ6 
εὐἀϊΐοτβ οὔδυ δὴ 1πῖ6]Π6 1016 Ἐχρ απαίίοῃ, ἱπουσῇ 1 15 πι564 εἰβομεσα ἴῃ 
ΧοΠΟΡΠΟὴ 85 Δη δαπϊναὶ επί ἀρραυθηῖ]γΥ ἴοσ ὑψηλά. ΤῊ σθῆθταὶ πηθαηϊησ 
οὔ με Ραβϑαρα 15 5 [ΠΟΙ ΘΗΓΠΥ Ρ]αΙη : “1 ἀΠΔΥΟΠΥ 15 ἴο θῈ {Π6 ογάδυ οὔ ῃε ἀαν 
16εἰ βαςῇ τηδῃ Ἰοοὶς ἴο Ὠ]πη56] πα οἤοοβα ἃ βίγοηρ Ῥοβι οι ΤΟΥ Π]5 σαΠΊΡ.᾿ 

8 33. τοιαῦτα] 1ΐ νου] Ππανα ὈΘῈ ΠῚ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΠΕΟΘΘΘΑΥΎ ἴο τηθη 00 
παΐϊ τοιαῦτα 15 ἴο Ὀ6. ἰακοὴ ψΊ ἐξαμαρτάνοντες Πα ποῖ ΝΥΒΪ6 ἀπά 
Μδοιῖοῃδε] Ἰοϊποα 1 ΜΠ τὰ μέγιστα ἴῃ {ΠΕῚΓ {ὙδΔη5] δ 105. 
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ἐπαίνου͵ἙἜ ἩΔα (Π6 σοπδίγαοίίοη Ῥθεη ἃ Υορι]αΥ οπ6, {πΠ6 σϑηϊῖνα 
ἐπαίνου νχου]ἃ μαγε Ὀδθὴ σοργοβεηίθα Ὀγ ἔπαινον, ἰῃ6. οορστιαΐα δοοιιβαίϊνα 
αἴτεσ ἐπαινέσειεν. ΑΞ ἴἰ ἰ5, 1 15 αἰἰταοϊβα ἰηΐο [ἴῃ 6 σαβα οἵ {ῃ6 σεϊδίϊνα 
οὗ. ὙΠα τηδ]ουῖυ οὗ [π6 μ85, ἢ (Πς εχοθρίίοη οὗ {Π6 ννο Ὀεβί, τεαά 
ἂν αἴτεγ ἐπαινέσειεν, ννϊοἢ Καὶ ἀΠπογ 5 πὸ ἀοαθε τὶρμξ ἴῃ οταϊτπρ, α5. [8 
αἀαϊτίοη οἵ ἂν νγου]α ἰπούθαβα [6 ργο θα ΠΥ οὗ {πΠ6 τοϑα]ὲ δηα (5 
ὑ θη {Π6 ἔἴοτοα οἵ {πΠ6 χαεβίίοη. 

88 34--επ. δ εροίμέϊογις α7ὲ ξαςεεαῖ ἐο απίλογίσε ἐλδ ῥιγῖςληιετέ οἵ 
είμγε αἰϊδοδεαϊζογιεε, αγια ἃ ερμγέ οΥ ἐγιψιιῖγγ» ἐς αῥοϊγείεα ἐο «ογιδίαεγ ἐδδ 
εὐγαἰμεΐ 7 ἐΐε ρεγιογαίς σἕγιε ἐλ ἀδαίλ οὐ Οὐνγς. 

τοῦ δὲ λοιποῦ) “αἱ πο {ἴτης ἴη {Π6 ἐπίατε. ΕῸΥ (ῃς ἔοτοβ οὗ {Π6 σεηϊ- 
ἔνε 566 ποΐβ οῃ πέντε ἡμερῶν (1. 7. 20). 

8.35. καθαρμό:] Α Ἰυϑίταίίοη, ἴο ΡαΠ Υ [Π8 ΔΙΙΩΥ ἵγοση ἴῃ6 σα] 
οαυβεα ὈΥ {Π6 τιυγαεγ οὗ {Π6 ἴῆγεα διῃ θαββαθουϑ. 

ΘΠΑΡΤ ΕΒ ὙΠ: 

83. 1,2. 772 ρεγιεγαίς αγὸ ὀγομολέ ἐο ἐγίαί. ἐλ εϊοσίμς απ Χατ- 
ἐλίοίος αγὸ βηεα ἐτυογοέγ γίγας, αγιαἱ ϑυλαεηιοίτες ἐθ71, τυλῆίε Αογιουῤβήογε 
ἀληεδο ἐς ἐλαγρεα τοί λαυῖγι σἐγμοξ ἃ σοί αζε7.. 

διδόντων] “ὙΏΘη {Π6 σεποῖαὶβ εσα Ρραΐ οἡ {πε {τἰ4].᾽ ὙΤΠῈ Μ85 
ΨΑΥΥῪ ἴῃ {πεῖν τοαδάϊησϑ, [Π6 πηα]οῦν σίνίησ διδόντες ἀπ4 (η6 Ῥεϑβὲ διδόντων. 
Ι μαννα Ἔχρ]αἰπεά αἱ ἰδηρσίῃ [Π6 ἀϊβεϊηοίῖνα ἔογος οἵ ἴμ6 σεηϊίῖνα ἈΌβο]αΐα 
ἴῃ ἃ ποίβ οῃ οἰκισθέντος (ν. 3. 7). 

τῆς φυλακῆ9] “ἴογ {Πεὶγ περ]σεπέ συπέοαγ οὗ [Π6 ἰγαπβροτὶ σοοῖϑ ὑγετα 
ἢπεά ἐννεηΐυ πλΐηθθ, [Π6 διηοιηὶ οὗ [ῃ6 ἰοββ. ΕῸΓΙ τῆς φυλακῆς ἰπ ἴΠ6 
56 η58 οὗἩ “ποη-Ρτοϊθοί!οη ᾿ σοΙηραγα ἴῃ Ῥαγίϊσα]ατ [Π6 [Ο]]ονίησ Ρἤγαβοβ: 
(1) ἐξ ἐμφανῶν καταστάσεως, “ἴΟΥ ποπ-Ῥχοάποίϊοῃ οὗἩ ἀνα ]α Ὁ]6 ἀοοσιτηεπίβ᾽ 
(θη. πρὸς Νικοσ. 1251}, ἀπά (11) εἶδ γε ίογιο {Ἰ{γαγιηε ((Ίςο. αὐ «12. τ. 
5. 2), ΠΟΥ 2712:.520716 15 δαί να θπξ ἴῃ 56 η56 ἴο Ζ72767,2711.5.510716. 

ΤῊΘ ννογάς τῶν γαυλικῶν χρημάτων τεῖετ το {Π6 ἰγταπϑροῦί σοοάβ πΊθη- 
[ἰοηφα 45 ἀγώγιμα ἴῃ ν. 1. τό. 

ξδ8 3--επΔ. 2715 αἰεγεηιες αι] σεφιείίίαϊ. 
ἀλλὰ μὴν] “611 ἱπαβεὰ "ἢ ὙὍὙῊΘ Ρἤγαβα ἸΠΠρΡ]165 ἀϑίοηϊσῃτηθπέ, {κὸ 

ἘΠ6 σοΥγεθροπαϊηρσ ἜἘΧΡΊΈββΊ ἢ. αΖ τ 670. 
παρὸν] “1Ἰῇ 1 νγαβ ποῖ ροββίθ!]ς ενεὴ ἴο σε ἃ βοεηῖΐ οὗ νῖπα.᾽ ὍΤΠε 

Ἐχρυεϑββίοη τγα5 ἃ Ῥτοψουἷα] οπα ἴο ᾿πᾶσε ἔτοπὶ ΑΙΠΕΠ. ΙΝ. Ρ. 134. ἁπαν- 

τες ὀρχοῦντ᾽ εὐθύς, ἣν οἴνου μόνον ὀσμὴν ἴδωσιν. ἸἹΚΌΠΠΕΥ 15 πο ἀοιθέ τίσις 

ἴπ τεδϊηρ παρὸν ἴοΥ παρόντος ὙΥ]1ἢ [Πς θαϑὲ Μ55, 1ξ ΟΥ̓ ὁπ {16 δτοσηά 

παξ δπγ αἰϊογαϊΐοη τγουά πὸ ἀοαθὲ πᾶνε θθθη πηδάς ἴῃ ἴμ8 ορροβὶίε 

αϊγεοϊίοη. 
ἀπαγορευόντων] ΤῊΪ5 υ56 οὗ [Πε νεῖ Ὁ οσουγβ ἀσαΐῃ ἴῃ 1. 5. 3. ! 

τῶν ὄνων ὑβριστότερο)] Α Ρτονετθῖ8] Ἐχργαββίοη, Ὑν ΠΟ ἀΡρθατβ ἸΏ 

Ταῖς. Ζεομάοῖοσ. 2 ἀὰ Ῥίσεαί. 34. Οοτηρατε ἴοο Ἡδετοά. [. 129, ὙΒΕτα 

ὑγε Πανα δὴ αρὶ {Ππϑιταϊίοη οὗ [15 ρατεοα αν ἀ58 οὗ [Π6 Ῥσόνεῖθ. 

8. 4. ἐκ τίνος] ΑἋ πιοϑὲ ἀπιιβια] βαθϑεϊξαξς ἔου {Π8 ΟΥ̓Δ ΠαΤΎ ῬΡΉγαβα 

διὰ τί, Ὑγαϊ ἢ (Α]κ65 1ξ5 ῥίδοα ἴῃ [Π6 σοτγεςροπάϊησ ρᾶββαρε οὗ ὃ 12. 

8 7. τοιαύτη] 1 Ππα5 Ῥεεπ τετηαυεα ἀρονα τπαΐ Χοπόρμοη 15. ποῖ 

Αἴνγαγβ οατοα] ἴο Οὔεγνα [πε τεοορηίϊβεα αἰπιϊποιίοη ἴῃ Πἰβ α56 οὗ 188 

πγοτάς τοιαύτη, τοιάδε ἀῃᾷ {716 {Π|π6. 
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Ετοπὶ [π6 δοσοιπὲ ὙνΠ]Οἢ. [Ό]]Ονν5 τγα σαίπεῦ {Παΐ Π6 τηᾶπ ἴῃ απδϑίίοσι 
Πα δοἰβᾷ α5 Ῥαρραρε- Δ ΕΥ [ῸΓ ἃ Ροσγίίοη οὗ {Π6 ἴΤΌΟΡ5, ἀπ ἴπαΐ Χεπο- 
Ῥῇοη Πα το]ϊονεὰ Βῖπη οὗ {Π|5 ἀαἵγ ἴογ {Π6 {της Ὀεΐηρσ [Πδΐ Π6 τηϊσηΐ ΡΒ 
ἔγθ6 ἴο σδΙτΎ ἃ νουη θα σοτητααθ. 

ὃ 8. κατελείπετο] Α 5ίτοηρ ἱπηρογίδος ἦνγα5 οἱ {πΠ6 ροϊηξ οἵ Ῥεϊηρ 
1 θεμιηα. 

8 το. ὁπόσα γε βούλεται)ϑχ͵ Τῆς εαἀϊΐζουβ 86 ΘΈΠΕΓΑΙΠΥ ἀστεεᾶ ἴπ 
δοσορίίηρ {πε τοαάϊησ δη4 Ἰπίεγργείαίίοη οἵ Μαυγείαϑ : υζοαξ σα716 ψιίαγ- 
Ζιε7,1 τε; 7117)2 ΦρΡῸ φη 1677. δ1ε7)1 ἀζ)1ς 71071 ατιοἠ 7,2, νν Ἡ116 Ζειιπα ταΐδιηβ σὺ 
δ᾽ εἶπες ὁπόσα γε ἐβούλου, νγνϊ ΟΠ ΠΕ πἀπαεγβίδηαϑβ ἃ5 [Ό]]Οννβ : “ὙΟῸΓ ὑγοσάϑ 
ὑγΈγ6 ἴῃ δοσογήδποθ υν] ἢ γΟΙΣ τυ ]5Π65.᾽ 

8 11. καὶ γὰρ] “ΨΥ γεϑ, γγχξὰ 5841] 411 οὗ τι5 416. Αῃ εἼΠΠρ56 τησβὲ 
6 ππάεγβίοοα ἴο σοπιρ]είθ [π6 σοπϑίγιοΈΟ6 : “ἡ τοί σαϊαῖ, ΤΟΥ ἴῃ {γαῖ γα 
πχιϑί 411 οὗ πὶ α16.᾿ ν 

8. 12. ὀλίγας] “τὖ. πληγάς. ΤΠ6 ψοτᾷ 15 Ἑπρμαίῖο ὈΥ Ροϑβιτοη, 
ἔθνεῦ Πα Πα ἀεβογνεά. 

8 132. σώζεσθαι μὲν ἤρκει] “νγεγε σοπῃίοπε ἴο βαᾶνα {ΠῸῚΓ 1ἰνε5 ΒΥ ΟἹΓ 
οἴοτίβ, πὸ Παά ἴο τηατοῇ δηα ἤρῃΐ δὲ οὐσ ροβίβ.᾽ ὙΠΕΙΕ 15 ΠῸ πεεά ἴο 
ππἀογϑιδηα ἤρκει νὶ [ἢ Μαδογηΐο δ 6] α5 δααϊνα]οπε ἴο ἤρκει ἄν. Τηαερᾶ Πα 
ΒΙΓΔΠΡΈΙΥ τη ]ϑἰ πίουρτεῖβ [ῃ6 Θπεϊτο Ραβθβασα γΠθη Π6 τοίειβ {Π6- Ῥαυ ΟΡ] 65 
ἰόντων καὶ μαχομένων, γνν ἢ ΓΘ ΤΑ ΠΥ Ἔχρ]απαίΐοτυ οἵ ἡμᾶς, ἴο {Π6 5απὴ8 
5] οὶ 45 ὅσοις. ΔΊ [πε τνοτάϑ αὐτοὶ δὲ λιπόντες {πε Ξαπίεποβ θεσοπηθς 
ἸΥΓΘΘΊΪΔΥ, ἃ5. ἃ ΠΟΡΜΪ αἴθ ἴαϊκος {πΠῸ ῬΙδοα οἵ [Π6 ἀἄαίϊνθ, ΠΟ σου] 
Πμανα θβεη {Π6 γοραϊαν βθααθηςε ἴῃ σοηβι ἀθγαίοη οὗ {Π6 σοπδβίγιοιζίοη ὅσοις... 
ἤρκει αθονθ. ὍΠ6 δπΐπου, πουγενεσ, ὈΥ {Π6 σομηπηομδϑί οἱ 14] Πη5 οἱοβθβ 
[6 βεηΐθηςβ 45 ἱποιρὴ Π6 Πα σομητηθηςεᾷ 1ἴ 1 {Ππ6 πιδιια] ποιηϊηαίνα 
Πα νε Ὁ. 

8 14. κατέμαθον ἀναστὰς] “1 ἰουπα ἰπαξ 1 τοβε δῃα βιἰγείο θα Τηῦ 
Ἰεσβ νι αἰ που] γ.᾽ 

8 15. ὅποτε ἴδοιμι] Τῆς ορίαϊζϊνε 15 οἵ σοιτβα τεσπδηΐζαίίνθ. 
8 τό. παίοιντο] Κἰπποι 15 ΡΥ ΌΙΥ τῖσπε ἴῃ τϑαάϊησ σαίοιντο ΤΟΥ 

παίοιτο ΜΙ (πΠῸ ἰνο οὨϊεῖ Μ55, {Π6 Ῥ]αγαὶ Ῥοϊησ οἴη ἰοππᾶ αἴζοῦ 
ἄλλος απᾶ τὶς ννθη {ΠΟΥ͂ ἀγα τιϑεά ἴῃ ἃ οο]]θοίϊνε οὐ ᾿π4θἤηϊ8 5θηβ8. 

δ 1ῇῦ. καὶ γὰρ οὖν] Ηδξ ρῥτοςεεᾶβ ἴο 507 15. οοπαποΐ ὈΥ {Π6 
Γαβαα] 5: “ἴῃ [αοὲ ποὺ {παΐ [ΠΘΥ γα βαΐβ οἷἱξιοῦ ἀδησου {πεὺ πᾶνε [11] 
Ρονεῖ, γοῖι 566, ἴο σεῖ βαιϑίδοιίίομ ἔὉσ ἅῃῪ ψτοηνσ. 

μέγα ἂν οὕτως ἔπαθον] Ἐπιυϊναϊοπί ἰο οὕτω μέγα ἂν ἔπαθον, εχοερῖ 
[παῖ δαἀαϊτομα] δι ρμαβὶβ 15 σίνεη ἴο ἴΠ6 βἰαϊθιηθης ὈῪ {ΠῸ Ροβιίτοῃ οὗ 

. οὕτως. 
δ 18. ὑπέχειν δίκην] Ἰτοηΐοα] : 41 τὴ σοηίθηξ ἴο σῖνε 510} 5δεϊ5- 

[ἀοῖῖοη 45 50η5 ΠΊΔΥ οἰαϊπη ΠῸΠ. Ῥαγθηΐῖβ ἀπ βοποοϊου5 ΠΌῸμπ {ΠΕῚΓ 
μ]αβίουβ, 

ὃ τ. σὺν τοῖς θεοῖς] “{Πδη]κ5 ἴο {πΠ6 ἔανοιιγ οὔ Ἠξανεη.᾿ Ὅῃε εχ- 
Ῥτδβϑίοη οσοι5 ταρθαίθα!]ν ἴῃ ΧΕΠΟΡΠΟΙ (δ. σ. ἴῃ ΠΠ. 1. 23, 8η64 ἀραδῖῃ 
ἴῃ Π1|. 2. 8. ΕοΥ {πῃ6 οπιίβδίοη. οἵ [Π6 ραυίϊοῖρ!θ ἴῃ ἴη6 Ῥῇγαβε ἐν 
εὐδίᾳ (ὄντας), Καὶ ΠΟΙ σοιηραγεβ Οὐ7οῤ. 11. 3. 67, πα 1)εμη. εἷδ (οῦ. 
Ρ-. 208, 211. 

8. 2,1. κατεδικάσατε] “γοιῖι σανε βεῃΐθεποα ασαζηοΐ ἐλεηι. ὌἜΥ [15 
{τα 5] ατοη νγα τείαϊη {Π6 Ἰοσιεἰπηαΐα ἔογοα οὐ ἴθ σομηροιπηά ἡ ]Οἢ 15 
Ἰοβὲ ἴῃ [Π6 τεηογίηρ ΡΙΌΡΟΒΕα ὈγΥ ΚΊΪΠΠΟΥ ἀηα ἘΠαΙΟΠηβοη ; φεσζγὸ 
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“7μαϊεῖο αρεαγαςίϊδ. ΤῊΘ ἀυσυτηθηΐ το ὈΥ Χοπορποη 5 βουηθίπὶης 45 
[Ό]Π]ονν5 : “Ὑουῦ ἰακίηρσ πὸ ραγί Ὁ] [Π6ΠῚ ννᾶβ, 50 [8τ, ἃ νεγαϊοϊς ἴῃ 
ΤῊΥ ἴανοιγ: οἡ ἴῃ6 οΟἴπε παπᾶ {ποὶγ σοππάδποθς νὰ ἱπογεαβεα ὈΥῪ 
ΥΟΙΓ 5 ρ]ν Ὀείησ Ῥαββϑῖνα ἴῃ {Π6 τηδίζου. 

ὃ. 23. ἀποδέδυκεν] ΠΕ 56 οὗ [115 Ρετγίεος ἴῃ ἃ ἰγαηβιζΐνε 56 η88 
5Που 14 Ὀ6 ποιϊοθα α5 ππιιβια]. 

8. 24. τοῦτον τἀναντία ποιήσετε] Α νεῖν σοοά Μ8 σῖνεβ τούτων 
ἴου τοῦτον, ἃ τεδάϊησ ῃ]Οἢ, δ5 Καὶ ππου γοηαυῖθ, νου] Πᾶνα τεαυϊγεα 
ἅ ἴῃ ΡΪαςε οἵ ἡ. 

διδέασι] Τῃ ῬΙαςε οὗ διδέασι 411] [ῃΠ6 μ55, ὙΠ [ῃ6 δχοθρίίοη οὗ 
1ῃ6 ὕνο Ῥεβί, σίνε δεσμεύουσι, »γΏΪΟη 5 σοπάειηποα ΟΥ̓ ΚΌΠΟΥ 85 
αῤεγέμηιε οἰοσσέια. ὙΠῸ νει δίδημι 15 Ηομοτῖο ἀηα οσουγα ἴῃ 71. Ἃ. 
105, πα 115 ᾿πγο ποίίοη Πεγα 15. βίο] ὉΠαγδοίουι βίος οὐ [Π6 δυςποτβ 
5ί}]6 ἴπ ΠΟ ἃ ΤγῈ ΟΥ̓ ΡΟΘΙΪοΑ] τνογὰ 15. 580 οἴζβῃ πϑεὰ ἴο 5εῖ οἵ ἃ φοχη- 
ΤΠΟΠΡΙαςα βεπίθηςα. 

8 25. χειμῶνα ἐπεκούρησα] ΤῊΪ5 558 οἵ ἐπικουρεῖν νΥ] ἀπ δοοιβα- 
ἔνε οὗ {Π6 οὔ]εοΐ ἴῃ ρίδοβ οἵ {π86 888] ἀαϊίνε παν ὈῈ 1Ππβϑίταῖςα ΠΌΠΙ 
ΜΠΙΟΠ᾽ 5 Οηιτς (Ἰἰπ6 8.45), 

“Π]εἤρῖτιρ αἱ τεγελίρ ζίάςσές αγιαῖ τ] ζεῖ φἴρηῖς. 
συνεξευπόρησα)] συνεξεπόρισα ῬοΥΞ., Ὀπὲ {π6 τεαάϊησ οὗ [ἢ6 ἰδχὲ ἰ5 

ΠΟΥ ΠΥ βιρρεβιθα ἴῃ (ῃ8 ἴοι Ἰεααϊησ Μ55, δῃα 15. δαπλ γα Ὁ] 46- 
ἰεηάθα Ὀν Κύπηο, ΠῸ αποΐοβ {Π6 [Ο]οννίησ ΘΧατηρ]65. οὗ δὴ δοίϊνε 
56 οἵ εὐπορεῖν, (1) ΡΙαί. Ζέσ». ΧΙ. 133 ἐπικουρίαν ταῖς χρείαις ἐξευ- 
πορεῖν, ἀπ (11) Τλοτη. εογοέγ. Ζλογηι, οό2, χρήμαθ᾽ ὑμῖν προσευπορηκώς. 

8 τό, ἀνεμίμνησκον] " τεοοππηίοα {Π6πὶ αἱ Ἰθηρίῃ. 
περιεγένετο] “αὐ 50 1 τυγηθα ουξ {Παξ 411 ννεπὲ νγ6]],᾽ {που ἴῃ 

ἴπ6 ραββασε οἵ ὙΠππο. (11. 30) οπὶ Ῥνῃΐοἢ ΚΌΠΠΟΙ 1Ππ5ἰγαίεϑ [15 πι56 
οὗ περιγίγνεσθαι ἴῃ6 ἴοτοα οὗ {π6 σοπηροιηά 5 γαῖ 5 [Ὁ] ον5 : “να 
Πανα ἐλές δαϊαγιες γε οτι7 γασοῦιγ, ἴμδι γα δῖα ποῖ {του ]8α ΡΥ [πε δη- 
τἰοἱραίίοη οἵ σοιηϊηρ ἀἸβαβίεβ. 





ἘΦ ΟΞΙ Ἔ-5. 

ΒΘΘΙΞΕΥΙΪ. 

ΘΗΑ ΡΟ: 

δ8 ττ---ὰ. 7271 εργιδειίέζεε οΓ ἐλε τιγιγγίδηαἷζν γο]αΐίοης τυλίεζ Ζγευατ 
δείτυεεγε δε Ογεεξς αγμαΐ ἐλε τγιλαῤίζαγιίς ο77 ἐλε φοτεγιέγγ, Οογγέας, ἐδέ 
“ουεγηοῦ οΥ Ζαῤἠ(αρογιία, σεγιοῖς α ἀἐῤιιίαξίογε 10 ἐλὲ εαϑι τυλέελ τηεείς 
τοῖξὰ ὦ ἀοεῤέίαδές γεσοῤίϊοτε. 

ἐκ τούτου δὲ] Τί ν}1}] θὰ οΡβεσνεῖ {παΐ {ΠῸ πιϑιι4] γεσδριἐ]δέϊοη, ὈΥ͂ 
ὙΠΟ. ἐαοῃ οὗἉ [Π8 βϑυ]εγ ῬΟΟΚΒ5 μα5 Ὀθθη ρτείδοθα, ἰ5 μεθ νναπίϊησ. 
ΑΔ5 1ἴ τεαρρεαῖβ, πονγενου, δὲ ἔπῈ σοτημηεηοαπιεηΐ οὗ {πε ν ἢ ΒοΟΙς, τγα 
ΤΊΔΥ Παΐμαγα ΠΥ ᾿πίευ ἐπαΐ [Π6 οπα ἰπίεπαςβα [ου {Π15 ρΙασα ννὰ5 νυ Ῥὰξ 
Ἰοβί. Τι 15 ἔγιια {Παΐ, νγῃθη ννῈ σοῖπα ἴο {πε (Πἰγτα σΠαρίεσ, ννγαὲ Ππα ἃ ἔενν 
ννογαβ οἵ Ἰητοάποίίοη ργεῆχϑα ἴο 11. ΤΟΥ 4ὁ ποῖ, ΠουνΈνεσ, ἈΡΡβαῦ 1ῃ [Οἱ 
(ον, θγ Πιπάουβ δοσοπηΐ, ἴῃ ἢνε) οὗ {πε Ἰεαάϊηρ Μ55, ἀπ δ7γῈ Ἰπούθούε 50 
ΕΥΙΔΘΠΕΥ 5Ρυτοιι5 ὑπαὶ ᾿ξ 15. βυγρτηβίησ {πα Μαυτγείιβ, ΘΟ ποθ εσ δηά 
Οἵ οΥβ 5Που]α Πᾶνα ἰουηα ἴῃ [Πϑτὴ ἃ γθάβοη ἔου σομητηε ποίησ (ῃ6 ῬΟΟΙΚ δἵ 
τμαΐ ροϊπί. ' ε τηδὺ ποίϊςε ἴῃ δάάϊ το {παὶ Αἰ Πεπαεὺβ (ΧΙ. Ρ.- 476 () 
4αοΐαβ {Πα ἰοασί βθοίϊοη οὗ πε σπαρίεσ Ὀείοσα τι5 5 δοίπα!]ν Γοστηϊησ ρΡατί 
οὗ 1Π6 Βιχίῃ Βοοῖς. ᾿ 

εὖ μάλα] “τἱρῃξ τν6}1᾿, [6 ννογτά μάλα Ῥεϊηρ {π6 ᾿πέεηϑιγιηρ δα]απηςέ, 
ὙΠΙΟῊ 15 ἀἸβρ! σε ἴοσ {ΠῈ ρᾷτροβε οὗ δά αϊεοηδὶ επρμαβῖβ. (ΟΕ. 1. 5. 8, 
ἵεντο, ὥσπερ ἂν δράμοι τις περὶ νίκης, καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου. 
Εογ {Π6 σεηϊίίνε νυκτός, Ξε6 ποΐίβε οῃ δέκα ἡμερῶν (1. γ. 18). 

8 2. τοὺς Ἕλληνα!) ὙΠῸ σοῃβίγποιοη ἴῃ {1]1 υνουἹά 6 δ5 [Ό]]ονν5 : 
μήτ᾽ ἀδικεῖν τοὺς “Ἕλληνας μήτ᾽ αὐτὸς ἀδικεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν, Ὀαπί, ὈΥῪ 
ΠΠαηρσίπρ {πΠῸ οὐάευ οὗ πε βεηΐθποθ, [Π6 βπιρῃαβὶβ ἴα [γον οα {Π6 
Ἰ᾿πηρογίαπέ ννογα "Ελληνας, ἴο νν]οἢ Ῥοΐἢ οἸαιιβαθ συθίου ἴῃ βεῆβα ἰπουρῃ 
ποῖ ἴῃ σοηβίσππιοίοπ. [{ 15 ἀπ ῆςσυ]ξ, αα Κ ΠΟΥ οὔβεγνεβ, ἴο ππάεγβίαηα 
τη. ΟὈ]ΘοίΙοΠ9 ταϊβοα ὈΥ ΘΟ πθίοὺ πα ῬΟΡρο ἴο [ἢ8 ροβίξϊοη οἵ {Π6 
ψογα αὐτός. Τί 15 ΤΌτΟΙΌ]6 ἐποιρῇ Ὀοΐἢ ἴῃ βεῆβα δηᾶ σῃγίμιη, ἀπα οσῖνεβ 
ὉΠΒδγδοΐθυ ἴο ἃ σουητη ΏΡ]αοα Ρἤγαβα. 

ὃ. 3. ἐπὶ ξενίᾳ] “ΟΠ [ΕΥπη5 οὐ Ποβρια γ᾽. ὙὍΗΕ ἴοτοε οὗ Πα ρτερο- 
ΒΙΓΙΟΠ 15 (Π]5 Δ Πα 5' τη] Υ σαθθ5 (5ε6. ποία οἡ ἐπὶ γάμῳ, 11. 4. 8) 15 
ΒΑΤΑΙΪΥ ἴῃ ἴανουγ οὗ {π6 ορϊπίοη δἀναπορᾶ Ὀγ ϑίυτγζ (14χ. Χίε7ε. 111. 218) 
1Παΐ ΙΓ ξενίᾳ νγε ἀτα ἴο πηἀεγβίαπα {Ππ βαυρβίαπίϊνε τραπέζῃ. 

δικαιοτάτους εἶναι] «ὦ. παρακαλεῖσθαι, ν» Ϊσἢ τῆλ ὈῈ τε] 5ῈΡ- 
ΡΙΪεα ἔτομῃ {ΠῸ6 ργεοξαϊηρ νετῦ παρεκάλεσαν. ἘῸΓ ἴῃς ρῆταβε δικαιοτάτους 
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εἶναι ἴῃ σοηΠΘχίοη 1 {π6 ἸπΠη1νο, “ἴο Ὅε πτοβὲ θη 16 (ἔο ἀη Ἰην]ία- 
110 Π)᾽, οἴ. «δ νγεῤοσ. 1. 15. 113, Δη6 ΤΟ. 1. 41- 

8 4. βοῦς τῶν αἰχμαλώτων) “οχεη οἵ [Π6 ΠπΠυΠΕΥ οὗ {ποβο {Παὶ παῇ 
Ῥεεὴ σαρίαγοα᾽. ΕῸτΥ {π6 σεηϊίνε, οἵ. ΤΠΘορηγ. ὕλαν. (περὶ μικροφιλο- 
τιμίας) : Θουριακὰς τῶν στρογγύλων ληκύθους καὶ βακτηρίας τῶν σκολιῶν 
ἐκ Λακεδαίμονος. 

ἐν σκίμποσιν] “ΟἹ ἔσποὶς]6-θεα5᾽. Τὸ Ἰπᾶρσα ἴτοπὶ Ε]αΐ. Ζ γοΐαρ. 3τὸ Ὁ, 
Δ Πα τερεβαίοα Δ]]ϑίοηβ ἴῃ Αὐβίορῃ. Δί. 254.) 709, εἴς.» 18 ϑγοῦ]α ἀΡΡθασ 
1Παΐ {π656 σοῦοῃθθ γασα Ῥασ οι] γ αἰδοίθα Ὀγ βία εηίβ, ἀϑοθίϊοβ πα 
{Π6 πκε. 

85 5--1525. “42 11ὲ εἴρσε 77 ἐλε δαγιχιεί ἐλ Ογεοῖς 2εγ7ογγε ἐλεῖ7 
γιαέζογια  αἰαγιεος 707, ἐδέ ἐγιίεγξαξγεγγεο7εέ ογ ἐλ 617 οιεεσές, 

σπονδαί τ᾽ ἐγένοντο καὶ ἐπαιώνισαν)] Τί ἀρρεαῖβ ουτὰ δγηζῥοσ. 11. 1 
Πα ΟἾΠΕΥ Ραββαρθδ ἐμαὶ {πΠ6 βἰηρίπο οἵ ἴΠ6 ραβδῃ ἰουπιθα {Π6 σϑσι]αῦ 
Δοσοιρδηϊπηθηΐ ἴο {Π15 ΡΥΘΠ ΤΙ ΠΑΥΥ ΠΡαΐῖοη. Οβεῦνα {Π6 δἰ θυδίοη ἴῃ 
ἴδηβα ομη ὠρχήσαντο, ΨΏΪΟΗ ἀδποίεβ (Π86 σέπουαὶ σμαγδοίευ οἵ {πε 
δοίίοη, ἰο ἥλλοντο πη ἐχρῶντο, ΨΥ ΠΙΟΠ παῖς [Π6 ϑιασοδϑϑῖνα σΠθηρΘ5 
1Πτοῦρση ἡ ΠΟ 1ἴ Ραββα. 

πεπληγέναι] “50 {πΠαΐ ΘΥ̓ΘΥΥ οΠ6 [αποϊθα ἢ6 Παᾶ ψουπηάθα ἢϊ5 τηδη᾽. 
Τῆς τοδήϊησ ὡς πᾶσιν ἐδύκει 15. Βρροτίεα ὈῪ {π6 ἴνο Ἰβαάϊησ Μ85, δπᾶ 
Ρτείεισεα ὈΥ Κὔμηρσ, ψΟΠΡγθομὶ ἀπ 411 {πὸ Ῥεβί εαϊίουβΊ Ἀἀδα ἴο 
ψΉΪΟΉ, {ΠῸ αἰζαγπαῖίνε γοδάϊησ (ὡς πᾶσι δοκεῖν) πεσαββϑιϊαΐεβ ΟὟ. ὉΠάοΥ- 
βίδηαϊηρ πεπληγέναι ἴῃ Δ ἰΠ γα 51 {1ν 8 56 η56, ἃ τιϑασα ΨΥ ΠΙΟΠ αἱ {πε Βθαβί 
Ατες Ῥευϊοα νγὰβ Ἔπίίγε]ν σοπῆμεᾶ ἴο {Π6 Ροείϑ. 

τεχνικῶς πως] “ὈΥ 50Π168 ΟἸενεῦ ἄδνὶςθ᾽. 
8 6. ἄδων τὸν Σιτάλκαν] “5ἰησίησ {πΠ6 51᾽α]ςα5-βοησ᾽. Α β5ῃοτσξ δο- 

οουπί οἵ {πἰς ΤἬγδοϊδη Κίησ ψ0111 θ6 ἰουπα ἴῃ ΤΠαπΟ. 11. 29. [Ι͂ἢ ΗΠαπίτα- 
τίοη οἵ {π6ὸ Ῥῆταβθ, νγε τηὰῦ σομραῖε ἄδειν τὸν Κριόν (ΑΥἸδίορῃ. “Διεό. 
1356), απ τὸν ᾿Αρμόδιον ᾷσεται (“ελα’. οξοῚ. 

8 7. τὴν καρπαίαν καλουμένην] ΤῊΙ5 ἄδηςα, 1 ννοι]4 βθεῖὴ τότ ἐπα 
σοηΐοχί, νγὰβ ἱπίθπθα ἴο τεργεβεπί ἴπΠ6 βίσαροὶα Ὀαβίννεαη ἃ ἰαθουσησ 
ΤΉΔΠ Δ Πα ἃ ΤΟΌΡοΥ, ἀπά ταδί παν Ὀθθη ἀεγινεα τσὴ {Π8 {1π|65 ΏΘΗ, 
δοσοτάϊησ ἴο ΤΠας. 1. 6, ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ᾽ ὅπλων (οἱ “ΕἸλληνες) ἐποι- 
ἥσαντο, ὥσπερ οἱ βάρβαροι. ἼΠΕ οχαοΐ πηθαπίησ οὗ [Π6 ἴεττη καρπαίαν 
15 ἀουθία]. ΤῈ σαπ βοατοεῖν ΡῈ ὀοπηδοίεα ψ ἢ καρπὸς ({τι11), α5. {Π6 
5ΕΆ50ὴ ξυρσραβίθα Ὀγ [Πς ᾿νοσαβ σπείρει καὶ ζευγηλατεῖ 15 τηδη][Θ5{]Υ {Παΐ οὗ 
5ρυϊηρ-τη6, ΠΟΥ ἄο65 {Π6 ἀΘβουρίϊοη οὗ {Π6 ἄδηοθ ἴῃ ΔΠΥ ὙΥΑΥ͂ ἱπΠρΡ]ν {Παΐ 
1: νγὰβ αβϑοοϊαίθα ψ ἢ [Π6 Πουβίηρ οὗ {Π6 οσορβ. Ῥσόθαῦὶ]ν, Μδομ ΠΕ] 
15 τίρῃΐ ἴῃ ἀθυνίηρ ἴ ΠΌμΠΙ καρπὸς (ἃ ννΥ]ϑ[) τη [6 56η58 οἵ ἃ “ὀζημαϊγ- 
ἀαποε᾽, ἴοΥ ΠΟ ἢ σοπηραγαβ {Π6 σοπο]παϊηρ νγογάβ οἵ {Π6 βεοίΐοη. [ 
50, )Ὲ ΤΑΥ͂ ἰπϑίαποθ {Π6 νγνε]]-Κπονῃ δέσμιος ὕμνος, ΟΥ̓ ὈΙΠαἸησ-5οησ᾽ οὗ 
1η6 Εὰτ65 (Δ βοῇ. 2 27. 332), ἃ5 ἃ ῬΆ,γΆ116] ἔουτη οἵ Ἔχ ρυθββίοῃ. 

8 8. τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἣν) Τῃ [Π6 τηδ] ΥΠΥ οὗ [Π6. Μ585 {Π656 νγοσὰβ 
816 [Ο]ονγθα ὈΥ ὅδε, [Π6 ΟΠ ββίοη οὐ νυ Β]Οἢ, Του ἀείεπή θα ὈγΥ Κα που 
Δηα ΜΟΙ Ρτεςμΐ, 15 ποῖ θη ΓΤΟΙΎ βαςβίαοίουν. Τί 15 ἴγπιθ ἱπαΐ ΟἿΥ δαΐποῦ 
15. {τε παν ἀρταρὲ ἴῃ Π15 τηϑῖποά οὗ Ἰηϊτοάποίηρ Ῥαγθπίῃ βίο] δηάᾶ 
Ἐχραπαίουυ οἰαιιβεβ, θείου γ]οἢ ἢΘ ἀβι4}}} οὐηϊ5. {Π6 σοπηθοίησ Ρατ- 
οἷς (οἴ. 1- τ. 7,09,1. 2. 17, 11- 1- 3) 6), Βὰξ 1 ὍΔ τε08]1] το ΞΙΒ ΒΕ Ἐπὶ 
βίαποθ ἴῃ ΜΠΪΟἢ βΌ ἢ ΔΌΥαρΡίΠΕ55 15 σαυβεα ὈΥ {Π6 ἀῦβεηος οὗ [Π68 ῥυβ] πγ]- 
ΤΙΑΥΥ ἀσπιοηβίσαςν. 
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προΐδηται) ὍΠδ Ἐπ ρ] ουτηθπὶ οὗ {Π6 τ] 4416 ἰουηὶ μας γαϊσθᾶ ἃ ἀουθὲ 
ὙΒΕΙΠΟΥ προσίδῃ τε, νν] ἢ 15 Το Πα 1 ἃ ἰαῖσα ΠυΙΉΡΕΥ οὗἉ {Π6 ἱΠΙθυ Ιου 
Μ55, 5ῃοι 1] ποΐ θὲ δοςερίεα 45 {πε ἴσια γεαάϊησ. Βαΐ [Π6 τη] 4416 15 πο 
ἘΠΊ γΘα] ΙΘΠΕ]Υ πϑεὰ ἴῃ Ρ]ασα οὗ {Π6 δοΐϊνβ, στῆσα Ἔβρβοῖα!]ν ὈῪ {πε ροείϑ, 
ΜΉΘ 1ἰ 15 Το υϊγθα ἴο ἜΧΡυῈ55 ἃ ἄξαρεὺ ᾿ηΐογοβί ἴῃ {Π6 δοίιοη οὗ {Π6 νεῖ, 
ε.5. ἴῃ {Π8 [Ὁ]ονηρ ράββασα οὗ {Π6 7γαελέζτῖαε οὗ ΘΟΡΠΟΟΪ65 (Ὁ. 306): 

οὕτως ἐγὼ δέδοικα τάσδ᾽ ὁρωμένη" 

Δ Πη4 ἀσαϊῃ ἴῃ τ. 900; 
ἔκλαεν ἡ δύστηνος εἰσορωμένη. 

ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν αὐλὸν] “ Κεορίπρ {{π|6 ἰο {Π6 ρἱρε᾽. 
δήσας τὸν ἄνδρα καὶ τὸ ζεῦγος ἀπάγει] ΜΟΙΠΙΡτΘοΠέ οὐΐβ {πῸ ἱτποί οὗ 

1Π15 αἰΠου εν Ὀγ Ὀτδοκείίησ (Π6 καί. Βαῖΐ, ἀρατί ἔτομι {πΠ86 ἴαοϊς {παΐ {πε 
Μ55 ΔΙῸ ὉΠΑΠΙΙΊΟΙ5Β [ΟΥ̓ τΤαΐδι ησ 1{, 1 πᾶν ΡῈ αἡποϑεϊοηεα νμεῖΠευ 15 
ΟΠ ἰβϑῖοη σδῃ Ὀ6 ᾿π5ε1Πεα ὈΥ {Π6 σοπίοχέ, ΠΟ ο]ΘαΥ]ν πη Ρ]165 {Ππαΐ {ΠῸ 
ΤΏΔΏ 15 σΑΥΓΙΘα ΟΥ̓ 1Π ΠΟΙ ΡΑ ΠΥ ΜΠ 15 ἴθαπὶ. 1 Παγὸ {πμεγείοτε ἀδβοϊιᾶεα 
ἴο τείδιη 1 ἢ ΚύΠΠοΥ, νυν μεί πε νγα δοσαρί ἢἰ5 βυρσσοβίίοη {παΐ [Π6 
σοπϑίγαοίοη 1ἢ {1]1] νου] Ὀς 5 Ὁ] οννβ: δήσας τὸν ἄνδρα αὐτόν τε καὶ τὸ 
ζεῦγος ἀπάγει, ΟΥ ῬΓΕΙΕΙ ἴο τεραγά {ΠῸ νγουήβ τὸν ἄνδρα καὶ τὸ ζεῦγος 
ἀπάγει ἃ5 Δη ᾿Ἰπ4ερεπάεηϊΐ βεπίεηςα, ἴο νΠΙΟἢ {Π6 ραγίοῖρ]ε δήσας ὈεδΙ5 
ΟἾΪΥ ἃ σΈΠΕΙΑΙ γο]αίοη. Π15 Ἰαϊίου 1ἤϊοτη 15 οὗ τεηπεηξ οσουγγεποα ἴῃ 
ΧΕΠΟΡΠΟΏ, ἀπά 15 βυρσσεβίεα, 1 {Π|ηἰκ, Ὀγ {πΠ6 σηγίμπ οὗ {πε ραββασθ. 
Τα. “ΤἼΘ τοῦΡεγ δαάβ οὔ {Π6 Βυβθαηάμπιαῃ ἀηα ΠΪ5 ἰβαπῃ δἰξεσ τη κῖησ 
411 Ξαΐβε ἢ θοπαΞ᾽. 

παρὰ τοὺς βοῦ:}] ΤὯΠα δοσιβαίίνε [ἢ [ἢ15 σαβα 15. 15 1Π64 Ὀγ {Ππ6 νεὺῦ 
ἐλαύνει. ΟἸΠΕΥ ἰηδίαποεβ οσσυγ ἴῃ ννΠΟἢ {Π6 σοι ΙΠαίοη 15 πε ὈΥ 
ΟἿΥ Δυΐῃου ψἹΠποὰΐ Δηγ σι ἢ 1468 οὗ πηοίϊοη, ἴου ὙγΠ] ἢ 566 ποΐε οῃ παρὰ 
ἴῃ 1. 2. 13» ΔΠ4 ἀρΆΪη ἢ Ψ. 3. 13. 

8 9. μιμούμενος] ΞϑίυγΥΖ ἴῃ ΠΙ5 Τιαχίσοη ΡΊόροβϑαβ ἰο υπηαεογβίδηα 
σχήματα οἵ κινήσεις, ἃπι ΕΧροαΙΘηΐ ἡ Π]Οἢ ΟΠ6 15 δηχίουϑ ἰο ἀνοϊά δχοθρί 
ἴῃ σα5865 οὗ δβοϊαίϊε πεοεββιίγ. Ηδγα, 1 {Π1ηκ, [Π6 γε Ὁ τηδῪ [Αἰ Υ]Ὺ Ὀ6 
ἴα κθὴ δΌβοϊαΐεὶν ἴῃ {Π6 σθποτα] 5θεηβα οὗ “δοιηρσ᾽, " σεβειοπ]αἰ!ησ᾽; Βαξ, 1 
δΔηγτΠϊηρ 15 ἴο θῈ ΒΌΡΡΙΙΕα, 1 5ῃου 4 σουίαιη]γ ΡΥθίου ἰο ππαευβίδηα αὐὖ- 
τούς, Ξς. τοὺς ἀντιταττομένους. 

ἐξεκυβίστα] Μδομηῖο δε] 15 5116πὲ 5 ἴο {ΠπῸ ἴοτοβ οἵ {πΠ6 ρτεροβιἐϊοη. 
ΤῊΣ ϑἰπρΡ]6 νεῖ οσσαγβ ἴῃ ἴπ6 “αα ἴῃ ἴῃ6 δοσοιπηΐ οἵ ἴῃ6 ἀεαίῃ οὗ 
ΟεΌοπεβ (ΧΥῚ. 745): 

ὦ πόποι" ἢ μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ, 

ΜΉ ΟΥΘ 1ἰ 15 ἔασι ΠΕῚ ΘΧΡΙ ΑΙ ΠΘα 85 [ΟΠ] ον: 

ὁ δ᾽ ἄρ᾽, ἀρνευτῆρι ἐοικώς, 
κάππεσ᾽ ἀπ᾽ εὐεργέος δίφρου" λίπε δ᾽ ὀστέα θυμός. 

ΤΠΕ σοτῃροιπηά ἰοιτὴ 15 ἰουπα 1ῃ το (Π6 βατὴβ σοηπεχίοη ἴῃ ΕἼΤ. 
δε. 692, 

δίφρων 
ἐς κρᾶτα πρὸς γῆν ἐκκυβιστώντων βίᾳ, 

δΔηᾶ ἀσϑη ἴῃ Χεϑη. (γι. 11. τ, ΏΘΓΘ, ἴῃ ἀδϑου ησ ἃ 5ρ6οῖα5 οὗ βυνοσά- 
ἄδηςα, {Π6 απίπου βαγ5 οὗ {πε Ῥϑυξουμηου: εἰς ταῦτα (55. τὰ ξίφη) ἐκυβίστα 
τε καὶ ἐξεκυβίστα. Τπ [15 ἰαϊΐου ραββασα Π6 νεὺῦ ΔρΡΡραυθπί !Υ τηθ8 5 ΠῸ 
τοχα μα {παΐ [Π6 ἀδηοευ "ἰὐγηθα 5ΟΠΊΘΥβι15 272 αηαἱ οτεξ ἀταοηρ {πε 
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σγογῦς᾽. δγείϑιςα, ποννθνϑύ, {Π]1η1κ5 (Παΐ [Π6 σοηίταβὲ 15. θαίνγααη ἃ 707- 
τὐαγα πὰ ἃ δαεζτυαγα ἸεαρΡ. [Ιπ [Π6 σαβα ᾿είογε τι5, ΠΠΙ655. γα δύβ ἴο 
τεσατά [Π6 σομηροιπα 85. ΠΊΘΥΕΪΥ ἃ ΒἰγΟΠΘΟΥ [ουτη οἵ [Π8 5111|016 νϑῖ, 
ποθ ἰβ σοοά στοιππηᾷ ἴου βυρροβίηρ ψ ἢ Καί σευ {Παὶ {Π6 ραββασα οὐἹρὶ- 
ΠΑ}]Ὺ βἰοοά 45 [Ὁ]οννβ: ἐκυβίστα τε καὶ ἐξεκυβίστα. 

ὄψιν καλὴν] ΤΙῃ [Π6 τηδ]ουν οἵ {πε Μ85 [ΠῈ6 ρατίοῖρ]6 ἔχων 15 ᾿πίτο- 
ἄπορα Ῥεΐνεθη {πθ5Ὲ ψψοτάβ. Βαΐί, ᾿πἀερεπάθηξίὶν οἵ οἴ ΠΕΥ τεαβοη5, 115 
ΟΟσαγΎΘΠοα ἴῃ {ἢ ΡΥθνΊοιβ οἴατιβα 15 Δ ΤΏΡ] γθάβοη [οΥ οτηϊ{πρ 11 ΠΕΥΘ. 

8 το. ὦκλαζε] “58ῃ]ς οἡ Π15 ἰκηθεβ᾽, 1 ΠΟ 56 η586 {Π6 νεὺῦ ΟΟΟΙΓ5 
ἴῃ ϑοόρῃ. Οαΐ. (οἱ. τοό. Δερσοτάϊηρ ἴο Ζειηθ, νη ἡποίεβ ἤτοπὶ ῬΟΙ]ῸΧ 
ιν. τοο, απ Ἠε]οά. τν. 17, [Π15 σεβίθσα ννὰθ {Π6Ὸ σπατγαοίοσιϑίο [βαΐασα 
οὗ [πΠ6 ἄδποθ, δηα {Π6 ομβ ἔγοτὴ νυν ΠΙ ἢ 1ἴ γεσοῖνϑα 115 πατηα (ὄκλασμα). 

ν ᾿ πεν ε Η͂ - . . . 

8 τι. πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυθμὸν] “15 νγαγ-τηθαβισα 15 τη ἸΟη αὶ 1Π 
Αὐβίορῃ. Διό. όξι, 

κατ᾽ ἐνόπλιον, χὠποῖος αὖ κατὰ δάκτυλον, 

Δηᾶ (ασοοτάϊησ ἴο {ΠῈ 5. Π 1151) ννὰβ τηδθ πΡ οἵ ἃ βροπάβε, ρυυσηϊο (7), 
ἴτόοῆθα δπα ἰδιηθιβ5. αὐλούμενοι, “ἴο {Π6 Δοσοιηραηιπηθηΐ οἵ ΡΙραῈβ᾽. ὅγε 
τηῖσῃὶ μανα θθθη ἰοπηρίθα ἴο ἰα]τα αὐλεῖσθαι ἴῃ ἀῃ ἀοῖϊνα 5βθῆβθ, Ἀπ ἔου ἃ 
ῬΙΘΟΙ5ΕΙΥ βία ]αγ ράβθασα σιοίθα ὈΥ ϑίυυΖ ἴσου ΟὙὐγοῤ. ΤΥ. 5. 7, ΏΘΥα 
1ῃ6 οσοπίοχί ἰϑανεβ Π|1|6 σοοῖὰ ἴοσ ἀουθί: οἱ δὲ Μήδοι καὶ ἔπινον καὶ 
εὐωχοῦντο καὶ ηὐλοῦντο. 

δεινὰ ἐποιοῦντο] ἰοοἷς 11 ΞοΥἸοι5]ν ἕο Ποαυτε. ὙΠῸ Ρἤταβθ τπαὺ ᾿ποῖπάα 
[6 ουἰννατά πηαπ![δϑίαςοπβ οὗ δηπούαηςθ, ἃ ΠΙΘΔ ΗΠ ν ΠΙΟἢ 15 ἸποΥα α15- 
{ΠΟ Ὶ]Υ τηαυτθα ἴῃ {Π6 οαβ6 οἵ {πε αςίῖνε (δεινὰ ποιεῖν). 

8 τ2. ἐπὶ τούτοις] ΕῸΥ {Π6 ἴοτοθ οἵ ἐπὲ Ὀθοΐῃ ποῖα «απᾶ ἴῃ {πΠ6 ῥτα- 
σραϊηρσ βϑοίΐοη (ἐπὶ δὲ τούτῳ), Ξε6 ποίβ Οἢ 11. 2. 4. ΔΠ4 11. 5. 41. [Ιη 
βρῖῖε οὗ Κ ἀπποεβ σαρσαθβίϊοη ἴο {Π6 σΟΠΙΓΑΥΥ 1 το ἢ ῬΥΘίου ἴο ἐγθαΐ ἐῃ6 
Ῥῆγαβα 5 ἱπάθρεπάεηί οἵ ἐκπεπληγμένους. 

Πυῤῥίχην] ὙΠ6 Ῥγυγῃϊο νγὰβ ἀποί Ποὺ βρβθοῖεβ οἵ νναυ- ἄσῃσθ, ΔοσοπΊ- 
Ῥαπίὶβα 1τθ τΠ6 ἔουμηθυ ὈΥ τητιβῖς, ἴῃ {Π6 σουτϑα οἵ ὙΠΙΟἢ ἔΠ6 ῬΕΥΓΟΥΠΊΘΥ 
Ῥτβίθηεα ὈΥ ἴὰγηβ ἴο 468] δπΠ6 ῬΑΥΤΥ Ὀ]ονγβ. [ 15 τηθη ΟΠ Θα ποτα ἐπα ῃ 
ΟΠσ6. ὈΥ͂ Αὐβίορῃδηθθ, 6.5. 10. σοηποχίοη. ΜΙ {πΠ6 Ρῆταβθ Πυῤῥίχην 
βλέπειν “ἴο Ἰοοὶς ἀασσοῖβ᾽ (“1Ὁ. 1160), ἀπα ἴῃ ἃ Ράββδαρε οἵ ἴπ6 δαημας 
[2. 18 3)- 

813. αἱ τρεψάμεναι... βασιλέα] ὍΤΠΘο ἴδοίβ, οἵ νυ ῖο ἢ {Π|15 15 ἃ ΠΙΡΉΪΥ 
ΠοΟΙουτοα νούϑίοῃ, νν1}} 6 Γου πα ἴῃ σοπποχίοῃ ]Π 1. 1Ο. 3. 

88 τ4-τ6. Α ἐγεαΐν ἐξ εογεεϊαϊφαί ὀοίτυεονε ἐλ6 Ογέεζς αγια Σαῤλίαρο- 
γιἴαγις, αὐζε7, τυίελ ἐλε γογ 167, ῥγοςεεαῖ ὧν φέα αἰογις ἐΐδ εοασέ αγιαὶ αγισλογ' 
αὐ Παγηιόιο, α 2ογέ οἡ ἐἦε ἱμοῤίαγιε», τυλεγε ἐλεν αγὰ τυοίσογεσαί ὧν ἔλδ 2)ι- 
λαῤίξαγιές. Ψ72γὲ Ολείγίδοῤλης 7οῖγις ἐλόηε τοΐἱλ αὶ οἴγεσίς σἀϊῤ, για {γ2οϊίεΣ 
ἐλογι ἐο ἑαΐζε σογυϊες τε716107 ““γιαχίίς δ δοογὲ ἂς ἔλεν αγὰ εἶδα οὗ ἐλὲ 
«διαεῖ «ὅεα. 

815. εἰς ᾿Αρμήνην)] Α Ρογί 5ιἐπαϊθα αἱσουὲ να τλ1]65. ἰο ἐπα δαϑβί- 
ννατὰ οὗἉ «ϑγχοῤό. Τι νναβ ἃ ρίαςε οὗἉ {π{18 ἱπηροτίαηςθ, ἴῃ ργοοῦ οἵ ΒΟ ἢ 
ὙΥ ΗΘ. ἰηβίαποες. {Π6 [Ὁ] οννὶηρ Ῥγόνειθ: ὃς ἔργον οὐκ εἶχεν, ᾿Αρμήνην 
ἐτείχισεν. Οπ {Π6 σοπίγασυ, ,δἼγορο (ΠΟ «δ 712), οη6. οἵ {Π6 βαυ]δβί 
ΠΟΙοπος οὗ Μηδίιβ, νγαβ {Π6 τηοβί ᾿πηρογίαηξ οἷἵΥ οἡ {πΠ6 σοαβί : ποίθα, 
διηοηρϑί οἴ ΠΕΥ τθΆβο 5, ἃ5. {πΠ6 ὈϊΓΉρΡίαοα οἵ Τορθηθβ {π6 Ογηῖο, απὰ 
ΜΕΠπααίς5. 
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κεράμια] Τῆς κεράμιον σοπίαϊποα ἀροιὲ 9 ἘΠΡ]]5} σα]]οησ, 1.6. 
ἀὐοαυί 2 1655 ἐπδὴ [Π6 Αἰεῖς 226] 17)1711ε5. 

8 τό. τριήρη ἔχων] ΤΠδ [4]]1ὰγὰ οὗ {πΠ6 τηϊββίοη οἵ (ΠΟΙ Πβορῃι5 15 
ποίϊοβα ἘῪ Τοάοχιβ (χιν. 31) 45 [Ὁ]]ονγβ : παρεγενήθη δὲ καὶ ἐνταῦθα 
Χειρίσοφος, ὁ πρὸς τὰς τριήρεις ἀπεσταλμένος, ἄπρακτος. 

ὅτι ἐπαινοίη.. ὅτι ὑπισχνεῖτο] ΚΌΠΟΥ (4115 αἰοπίϊοη ἰο ἐπ6 σΠδηρα 
οὗ τποοά: οἵ νυν] ἢ ΤΠΔΠΥ 5ΙΤΏ]]ΔΥ ΘΧΘΙΏΡΙ65 αν Ὀθθη ποιοθα ἴῃ {πε 
ΘΑΥΠΘΥ ῬΟΟΪτΞ (6.5. [ἢ 1. 1. 2.) 3, 1. 2. 1, 20). ΑΒ π504], [ῃ6 ἰγδηβι 0 η 
ἔοτα ἔπ ἱπαϊγεοί ἴο {πὸ ἀϊτοοῖ παιτδίϊοῃ πιαυῖκα (Π6 βυθαίθυ ἱπηρογίδηοθ 
Δ. γϑα]γ οἵ {Π6 σοπο] πα ]ηρ βίαίεμηθπηί. 

ὃ8 17--1ο. 2706 ὧαγο αγὰ ςφεγέ αὐ “7α7)16716, αεγγ,, τυλίελ, 172 ἐδέ 
λοῤε οἵ σἐγεγιρί 7771. ἐλε1γ φοτυεγ,, αγιαὶ οΥ αἀελίφυϊ7ιο" σογ16 γοσμίζξ τυογέλγ οὐ 
ἐλὲ ὀχ θυ Ἰονο, ἔλε Ογεόδε ο727 ἐλε οι 7 716 εογεγγεα τι ἐο Χι 7102 }ο71. 

εἰσῇει αὐτοὺς] “1Π6 [ΠοιρῊς νγαβ σοπίπιια ΠΥ ργαβοπίϊηρ (561. ΤΗΣ 
5] αποίνο ἀφίκωνται, ἱΠΟυΡῊ ργείουγεα Ὀγ ΜΟΙ γθομί, Καὶ ἀπποσ ἀπά {ΠῸ 
ΤΊΔ] ΟΥ̓ οὗ {Π6 βαϊζουϑβ, 15 πο [ουπά ἴῃ [ἤτεα οὗ πὸ Ἰεδαϊηρ Μ85, 411 οὗ 
ΜΏΙΘΗ Ροϊπί ἴο ἀφικνοῖντο 45 {Π6 ἴστι6 γεατησ. ΕἸΓΠΘΥ τηοοα 15 σΡΑὈ]6 οὗ 
ἀείδποα : {Π6 βυθ]πποίνα, 85 ΚΌΠΟΥ βυρσσεβίθβ, ὈΥ {Π6 δηδίορυ οἵ {ΠῈ 
141Ο0ηΠ15 παρασκευάζειν, ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἄν ([οΟΥ ψΜΗΪΟΗ 566 ποίθ. οἡ 
Ι. τ. 4), 16 1Π6 ορίαίίνα, ψ] ἢ Μδουηῖοῇδ 6] 5.111 σοίαϊηβ, 15 5ΠΏΡΙΥ 
1Π6 ΟΥ̓ ΠΑΤΥ εαιυνα]θηΐ ΤΟΥ {Π6 1 δί!η φρογεοαῖίο οσςε7ιέ. 

8 τ8. - ἐκ τῆς νικώση9] 5.5. γνώμης. ΟἿ. Τῆς. 11.12.0 ΤΠ Ρἤγαβα 
ΟΟΟΟ 5 ἀρΆ]η ἴΠ 11. 12 οὗ [Π6 ργθϑβεηΐ Ῥοοΐς, δ πα 15 γθηηαυκα Ὁ] οἡ δοσοπηΐ 
οὗ [Π6 ᾿Ἰγγθρσι]ΑΥ τι5α οὗ {Π6Ὸ Ρυθροβιίομ, ἴῃ ΡΙαςα οὗ νη ἢ κατὰ ΜΙ {πὸ 
δοσιιβαίνα νου] Πανθ θθθη {Π6 οὐ! πατν ἰουτηι]α. “442 21}ε στεσρεσέϊογε ογἢ 
της ἀεοἰϑῖνε νοίθ᾽ υγοι]α βθθῖα ἰο Β6 {Π6 5ρεοῖα] ἴογος ἰπιοπάρα Ῥγ 1ῃς 
ΡῬΙΘΡοβ οη ἐκ. 

8 19. ἕκαστός (τι5)}] ὙΠΟ ᾿π46Πηϊ6 τὶς 15 γείαϊ ποθ Ὀν Κα ἀππου, Μδοπηῖ- 
ΤἤΔ6] ἀπά οἴποϑύβ, θαΐ οπηἐεα Ὀγ Ν ΟΠ] θομί πα 1): π ποτ οη ἐπα δας ΠΟΥ Υ 
οὗ {πΠ6 ἴῆτεε Ἰεδάϊησ μΜ85.. ὙΠῸ σοπΊ] ΠαΙΟΠ [ἢ 156] 15 ἘΠΕ ΓΘΙΥ πΠΟΡ]εα- 
ἘΙΟΠαΌ]6, Ὀὰΐ 15. ουέ οὗ Ῥίασθ, 1 [ῃϊη]ς, ἴῃ {Π15 σοηποχίοη, νγῃθγα {ΠῸ 
5ΡΘΟΙ4] τηεπίϊοη οὐ {Π6 λοχαγοὶ ἀη« {1:6 ΡτΘΟΙβα ΤΟΥ οὐἩ 1Π6 βίαίεπηθηΐ 15 
ἴῃ ΠῸ ΨΑΥ͂ Ξιισσοβίίνα οὗ νασιιθ 685 ΟΥ̓ ΔΙῚ ὈΙσ  Υ. 

ἔπειθεν] ΟἼΞεύνα {Π6 ἴοτοβ οἵ {Π6 ἱπηρογίοοϊ : “βηάθανουγεα ἴο ῥεῖ- 
βιδαα ΠΙπμη᾿. [{ 15 βίταησα {παΐ {Π6 Ῥῆτγαβε ὑποστῆναι τὴν ἀρχήν, ΜΠΙΟΝ 
ἄοε5 ποῖ οὁσουγ εἰβαννῃοσα, 5ῃοι Πα Πᾶνα ἐβοαρθα ἴῃ ποίϊςα οὗ {Π6 σοπι- 
τηδηίαΐοβ. ΤΠ ΡΥΪΊΔΥΥ ἴἅᾶ6α 15 ΟἸΘΑΥΎ [Παΐ οἵ “ραζησ [Π6 5ῃου]άο θ᾽ 
ἴο ἃ ἴδϑι, απαᾶ 50 ἴο “ππάργίαϊκ θ᾽ 1. 

88. 209-24. 45 εἴ7ι. 75 αοτιὀξ τουλοί 67, 07 πὸ 14 «λα ἀεεεῤέ ἐ.ε οὔ, 
Χεγιοῤῆογι σαςσγίμεες 19 7415. 1716 γεσηξ αἰρίο),7ηγιες ἦ2)ι ἐο αἰφείζγε {δε 
«07}17)1α714ἴ. 

γίγνεσθαι πρὸς τοὺς φίλου] ὍΠα τοαάϊησ οὗ [Π15 ραββαᾶρα ἴ5 ορβῆ ἴο 
ζοπβι ἄθσα]α ἀουθέ. ὉΠ ἰοχί 1 Πανε δἀορίεβα 15 {παΐ οἵ Κιϊμπει δπά 
ΤΙπαοτῇ, νΒΊΟἢ 15 Βα ρρογίθα Ὀγ {Π6 δαί πουιν οἵ {ΠῸ ἰουσ θεϑὲ μ885. Οἡ 
(ἢς οἴπεὺ παπᾶ, ΟΠ Ρτθομέ, ΑΝ εἰβῖτθ, Μδουλο δ 6] ἀηα οἴου βαϊΐος οὗ 
ποία [Ό]]ονν {π6 ῬῈΠ οὗ ΠΝ Μ55. ὈῪ Ἰπβθυεησ καὶ «ἴζοΥ γίγνεσθαι, {Π6 
ψγογ5 πρὸς τοὺς φίλους Ῥεΐησ [Δ]ςΘη 1η σοηπθχίοη ΜΙ (Π6 Θηβαΐηρ οἴδιιβα. 
ἌΝ ετα δας ΠΟΥ 165 ἀγα {Πι5 αἰν! 64, οαν θοδέ σαϊάς νν}}}] θ6. {πῸ ᾿πΐθυῃδὶ] 
δυϊάθηοα βαρ δα Ὀγ {πΠῸ ραββασα ἸΈ5ΕΙῈ, Δ Πα {Π15, 1 {Π1ΠἸκ, 15 αἰπηοβί ἄθοὶ- 
δῖνε ἴῃ [ανουῦῦ οἵ Καὶ πη θυ 5 γθααϊηρ : [οΥ, ἴῃ ροϊπξ οὗ σγαϊητηδίϊοαὶ σοη- 
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ΒίΓπ ΟΊ ]οΠ, ἰῃ 6 ΡΉγταβε πρὸς τοὺς φίλους καὶ εἰς τὴν πόλιν 15. αν΄7κνγατα δηὰ 
Θατηρτους : ψἬ1]|6 {πε ἀπε [Π6515 ΡΒ] ΟῊ 15 ΟἸΘΔΤΙΥ ἰηἰεπάθα Ῥείνγθεεη πρὸς 
τοὺς φίλους (Πι15 [τΠ]6Π 45 ἴπ [Π6 σα ΠΡ) ἀπ εἰς τὴν πόλιν (1η6 ΡΕΌ]1ς δὲ 
ὨΟΙΠ6) 15 ἀἸ5Ε ΠΕ] ννθακεπηθά 1 νγα σοπῆπε 1 ἴο ἃ 5]πρ16 ο]διιβα. 

τυχὸν] Δι δοοιιδαΐίϊνα αρβο]αΐε : “1 11 5οὸ μΠαρρεπεά᾽, 1.6. ρεύσμαποθ. 
δ. 21. ὅπη τὸ μέλλον ἕξει] “πον {πε Γαΐαγα νν1}] ὰτῃ ουἱ᾽, ΕῸΥ {ΠπΠ6 

σἤδησα οὗ τηοοά ἔτοῃι ἐνθυμοῖτο ἴο ἕξει, 566 ποία οη ὑπισχνεῖτο ἴῃ ὃ τό. 
καὶ τὴν προειργασμένην δόξαν ἀποβαλεῖν]! ὅὃο ΚΌΠΠΕΥ ἀπᾶ 41] {πε 

Ιεαάϊηρ βαἀϊΐουβ ἴῃ ρΙαςθ οἵ μὴ καὶ τὴν προειρ. δόξ. ἀποβάλοι, ννηϊοἢ Πᾶ5 
411 [Π6 ἀρρβαύδῃοβ οὗ ἃ σ]οββ, ποιρῇ 1{ 15 Γουπα 1π 411 θπὲ ἐπε ἴἤγεα θδϑὲ 
Μ55. 1 πὴ ποσὰ ἴῃ ἄοαθὲ αροῦΐ [Π6 καὶ τη] ἢ Ῥγθοβάεβ κίνδυνος. ΤῈ 
γτεδήβ αννκυναγα]υ ἴῃ σοπποχίοη ἢ [Πα ΤΟ] ον ηρσ καὶ, ἀπ 15 ΤΠΟΥΘΟΥΕΣ 
ΟΠ ρα 1Π 411 [Π6 Μ85 ψ ἢ τΠ6 Ἔχοερίϊοη οὗ [ουγ. 

8. 22. διαπορουμένῳ... διακρῖναι) ὙΠΕ56 τνογάβ ατο ἴο 6 ἴδίκεβῃ ἴῃ 
σοι ὈΙπδίϊοη : “θεϊησ 511] αἱ ἃ 1Ἰοϑα μον ἴο ἀδβοϊάθ᾽. ὙΠοΥα 15 5οη8 
ἀουθὲ 845 ἴο {πΠ6 ργβοῖβε ἔοσοα οἵ διὰ ἴῃ ἴῃε6 σοπιροιηά. [1ὲ τηδῦ Ὀ6 
ἸπίθΠα64, 845 514], ἰο ἀεποίθ ἃ εϊθϊαξαί ΟΡΊ ΠΟΙ : ΟΥ̓ ᾿ξ ΠΙΔΥ 5ΠΏΡΙΥ 5π5- 
Θαβί φοϑι 27,716 (ἃ5. ἴῃ διατελεῖν). ὙΠῸ Ἰαιίου ἰΘ (ῃΠ6 το [Όσοῖ Ὁ] 6 
τε ἀοτηρ 1ἢ ἴΠ6 ργαβεηΐ σοηποχίοη οὐ]ὴσ ἴο {π6 1πχίαροβιτοη οὗ {πΠ6 
νεΓὉ διακρῖναι. 

ἀνακοινῶσαι)] “ἴο αν 12 δεζογε Ἡφδανεπ᾽, ΚΌΠΟΥ τεπάετς τὲ ἘΥ͂ 
“εογεδηἶεγέ ἀφοβ᾽, ΒΟΉ 15 ποῖ, Βονενθυ, αἸγθοῦ]ν ἐχργεββε ΕΥ̓͂ ἴπΠ6 
οῖῖνε. ΟΥὮΜ Π1.1. 5, ὙΏΘΥΟ {Π6 ἔννοῸ ΡΏγαϑβῈ5 ἀρ Ῥβδγ ἴῃ βἐτκὶπρ σοηίταϑε: 
(1) ἀνακοινοῦται Σωκράτει (ῃξ “ἴαἰκε5 ἴπΠ6 ορϊῃΐοη οὔ᾽ ϑοογαίθ5), ἀπά 
(11) ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ, ἴμεῈ ἀχρτεββίοῃ Ὀεΐοτε τι5. 

ἐθύετο] ἘῸΥ Ἐῃ6 ἴοτοα οὗ ἴπ6 τηϊα]ς, 5εθ ποΐβ οῃ θύσαντες (ιν. 6 
27). ὙΠα τηϑαηΐηρ οἵ μαντευτὸς 15 ΞΙΤΊΡΙΥ ἃ5 [Ο]]ονγ5 : ὅψηο νγὰβ 5π5- 
βεβίβα ἴο Πὶπὶ ὈΥ δῇ οὐδοὶα αἱ 1)ε]ρῃϊ", δπα {πε Ἐχρ]απαίίοη ἐμαὶ 1 
βίαηας [ου ᾧπερ θύειν αὐτῷ μαντευτὸν ἣν ἐκ Δελφῶν, ΒΙΘΉ 15 Δἀορίεα ὈΥ͂ 
Μδοιλῖομδθὶ ἂηα οἴποῖβ, ἈΡΡθαῖβ ἴο πΊ6 ΠΕΘα] 655] Υ σομηρ]]οαίθα. ὙΠ 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΔΠ4 ΟἸΤΟΙΠ βία ΠΟ 65 ἘΠΟΘΥ ΒΟ ΠΕ ταοεϊνεα [5 ΤΈβροηβα 816 
ἀεβουι θα ἴῃ σΟΠΠΘχίοη ΜῈ ΠΙ. 1. 6. 

καὶ τὸ ὄναρ δὴ...ὃ εἶδεν] ὙΠῸ δὴ 15 εαπϊναϊοηξ ἴο ααΐδο οὐ 2γογεείο: 
Δ Πα ἴῃ δος {Π6 ἀγθαπη νΏ]οῇ 6 σαν δ ἴΠ6 {πὴ με η Πα Ὀεσαη ἴο 
ἀπἀοτγία κα Π15 5Παγα οὗ [Π6 γεβροηβι ὈΠ1{165 οὐ 1Π6 σατηραῖίση., ΕῸΓΣ [Π6 
ΟἸΓουτηβίδποσδϑ, οἷ. 111.1. 11. 

8.23. ἐξ ̓ Εφέσου (δὲ)} ΤῈ νγε δτύὲ ἴο γεϊαϊῃ δὲ τυ ΚΌΠΟΥ ἀπ {π6 
ΤΩΔ]ΟΥὙ οὗ {πΠ8Ὸ Μ58, 15 ἔογτοα ν}1}}1} θῈ {Π6 βαπη8 ἃ5 ἴῃ {Π6 ρῆγαβεβ καὶ 
πολλοὶ δὲ οἱ ἐπὶ τούτοις ὄντες ἀπόμαχοι ἦσαν (ΤΥ. 1. 13), ἀπα καὶ κλέψαι 
δ᾽ οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι (τν. 6. 13). Βαΐ 1 τεαᾶ5 αν κυναγά!ν ἴῃ 
1η6 ῥγεβεπί ρᾶββασα ἴῃ σοπηδχίοῃ ψ]Π [η6 νγοσαβ ἐξ ᾿Εφέσου, ἀπ 1 ἃτὴ 
ο]αά ἴο ἢπα {παΐ ΝΟ] Υθομς Πὰ5 ἀβοιβα ἴο ομμϊί 1 οα {Π6 δας Πού ν οὗ 
ἴννο Ιεδάϊησ Μ85. 

δεξιὸν φθεγγόμενον] “ 5Ξογεατηΐησ ἴῃ {Π6 αϊγθοϊίίΐοη οὗ {π6 βαβί. Τὸο- 
Ικθηβ ΠΌΠ {15 “ιιαυίου σευ γασαγα θα δ5 [ἀνουσγα Ὁ] 8 ΔΠ1Π|κ6 ὈῪ ατεεκβ δηά 
Εοιπαπβ; ἱπουρῃ ἴο [πε Ἰαίίεσ, ψῆο [αοεα {Π6 βου ψΠεπ [ΠΥ νγεσα 
ἰαϊκκὶπρ [Π6 διιβρίοαβ, {Π6Ὺ Ῥγεβεηΐεα {πειηβεῖνεβ ἃ5 ΟΠΊΘη5 ζγοϑὲ ἐλ ἐε72 
(σἰηἰβίτα). 

καθήμενον μέντοι] (ΟΠΊραΙα ἰῃς ἀεβουὶρίϊοη οὗ ἃ ϑ᾽πλ ]αΥ ρΡοτίεπε ἴῃ 
Αεβοῆ. .2γ5. (συ. 200): 
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ὁ δ᾽ (Ξς. ὁ ἀετὸς) οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 
παρεῖχε. 

ἘῸΥ ὥσπερ (ἴῃ τΠΞ οἴατιβα ἡ ]οἢ [Ο]]ονν9) ἘΠ ΟΠ πβοη Ῥτόοροβαβ ὅνπερ, 
αι σοπ͵]δοΐαγα ννΪΟἢ 15 ποιϊσεα ν] ἢ ἀρρτοναὶ ὈῪ Κιϊπποσ. ὍΠα ἰεχί, 
Βουνανευ, 15 ΘΑ ΘΙ]Ὺ ἀδίεηβι ]8 ἃ5 Δ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ἔοττη οὗ αγιαεοζιείλογι, ἴμε 
οὈϊεςσί οὗ νυ] ἢ νγαβ ἴο στο] ανα 1Π6 βεηΐθησα οὗ ἃ συπιΡτοιιβ βισοθββίοη οὗ 
ῬαγΕΟΙΡΙ65 : καθήμενον μέντοι, καί, ὥσπερ ὁ μάντις προπέμπων αὐτὸν ἔλεγε, 
μέγαν...καὶ οὐκ ἰδιωτικὸν καὶ ἔνδοξον κιτ.λ. ΑΟΨΕΙΥ 5]Π1|ΔΥ Ῥαββασα 
ΟΟΟΙᾺΓΒ ἴῃ 11. 5. 5, ΏΘΓΘ {Π6 βα1ὴη8 σμδηρα 5 τηδᾶβ ἴῃ {πΠ6 σοπβίγποίοη, 
ΔΠα ΔΡΡΑΥΘΠΕΠΥ ἔγοτη ἴΠ6 βατηδ τηοίϊνεϑ. 

προπέμπων] “ΨΠΕΠ ΠΕ νγὰβ ἐουνναγάϊησ Ηΐπὶ οἡ Πὶς να΄. (ΟΓ. καθη- 
μένῳ ἴῃ 1Π6 5εηΐθποα ΠΟ ἢ [ΌΠ]ον5. ΤῊϊ5 ργεάϊοανε βεῆβα, ἡ ΠΟ 
σῖνεϑ δ" 1008] ἔοτοα ἴο {Π6 ρασγίϊοῖ ρ]6, σου] 6 ἰοβὲ Ὀγ {πῸ ἱπίγοάπο- 
τοη οὗ {πῈ δυίίοϊα θείοτε προπέμπων, ΜΝ ΪΟῃ ῬΟΡΡΟ τεραγάξβ δ5 ᾿πα]5- 
ῬΕΠΞΔΌΙΟ. 

οὐκ ἰδιωτικὸς] “ουξ οὗ Κοορὶπρ ν ἢ ἃ ρυϊναΐα ἱηάϊνι πα]. ἘοΥ {Π6 
βἰστιίποαποε οὗ [Π6 Θ86]6 85 8η Ἐπὶ] Ὲπὶ οὗ ρονγεῦ ἀπ βονεγεϊ σηίυ, οοσα- 
Ῥᾶ͵ΐα ἴῃ ῬδυΠΟΌ ΑΓ ΑΥβίορη. “Ὁ. 480: 

οὐκ ἀποδώσει ταχέως ὁ Ζεὺς τὸ σκῆπτρον τῷ δρυκολάπτῃ ; 

Δα αἶ5ο ψ. 515, 
᾿ ὁ Ζεὺς γὰρ ὁ νῦν βασιλεύων 

ἀετὸν ὄρνιν ἕστηκεν ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, βασιλεὺς ὧν. 

ἔνδοξος] “ Ὀεϊοϊκεπίησ ἔδτηθ, Ῥαΐ ἕδτηε ποΐ βαϑ]γ πγοη᾽. 

88 25---20. “471 ἀτεοηιδῖν τς εογιτεγιεαῖ, αὐ τυλῖεΐ ἐἦε εογπηηαραῖ ὁ ἐλδ 
αγ7η» ὃς οὔεγεα ἐο Χεριοῤἧοη. 1774 γεέαξογις τυλίεζ ἤδ ἀϑείρηις 707 αἰδε]ῖ)ι- 
271 17. 

ἐπιψηφίζοι] ὅ8::6 ποίβε οὔ ν. 1. 14. 
8 γό. εἴπερ ἀνθρωπός εἰμι] ΚυϊεΥ Ργόροβεβ ἐπείπερ ἴου εἴπερ οχ 

[6 ἀπαϊοσυ οἵ (νγοῤ. Ν1Ι. 2. 1ο, καὶ σύ γε (χαῖρε), ἐπείπερ ἄνθρωποί γε 
ἐσμὲν ἀμφότεροι. Απά, 1 ψγὲ ψεῖε ἀδβα!ησ ]Π ἃ αἰ εγεπε δυΐπου, 
1 5ῃου]ᾶ 6 ᾿πο] πε ἴο δοςσερί ἴπ6 σουγεοίίοη, βίηςσα, ἴῃ {πΠ6 θεβϑὲ Ατες 
Οτεεῖκ, εἴπερ (α5 ἀπ ϊπσυ]ϑῃ6α ἔτοπη εἴγε) 8] αν 5. Ἰτηρ 1165 ἃ τηδαβασθ οὗ 
ἀουθέ, θεσαιβα ᾿ξ βίαίεϑ [Π6 σαϑε 85 Δῃ (5522): 1021 αὐτιὰ ποΐ 85 ἃ μιεύ. Τῃ 
ν. 1.4 (ὑμεῖς δέ, εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμέν ετε)---ἰῃε Ῥαβδασε σποίεα ὈΥ͂ 
ΚΌΝπΠοΥ ἴῃ ἀείεποε οὗ εἴπερ---ἰῃς6 Πυροιῃβίϊοαὶ ἔουτὴ οὗ ἴΠ6 βεπίθποθ 15 
αΙΞΈΠΟΙν ἀρραγεηΐῖ: “1 7 τὸ ἐο ὀείζευε ἐλπαΐ 1 15 ὙΟῸΥ Μ]5ῃ ἴο σὸ ΌΥ͂ 
5εα΄. Βαΐ ἴῃ {Πε σαβ6 Ὀεΐοσξ τ15, 85 ἴΠπεῦα 15 ΠΟ βῖσῃ οἵ ἃ νατὶαηξ ἴῃ {6 
Μ585, 1 Ῥγείου ἴο τείαϊη εἴπερ νυ ἴπΠ6 Ῥεβὲ βαϊΐουβ, ὑπάεγβία πη ϊησ ᾿ 85 
αΥ 85 ῬΟββιΌ]6 ἴῃ 115 Ἰεστ τηδΐε 56 η56: “1 τητιβὲ θῈ ρ]θαββα δὲ {Π6Ὸ ΠΟΠΟΙΓ 
γοὰ ῬΙΌΡΟΒΘ ἔοσ 16, οὔ ἔλέ σηεῤῥοοσίίϊογε ἐλαέ 1 ᾶνα ἴῃς ἐξε]ησβ οὗ 
ἃ τηδῃ᾽. 

Λακεδαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος:] (ΠΕ  ΠΞΟΡΠι5. 
τυγχάνειν] Τὰ ΜΠ Ὀὲ οὈβεγνεᾶ {ῃαΐ τυγχάνειν 15. ποῖ ΤΠ ΡΕΓΞΟΠΔΪ, 

Ῥαΐ ἀερεπαᾶβ οἡ δοκεῖτε, ὙΠ Ϊοἢ, 45 ΚΌΠΟΥ βυρσεβίβ, 15 ἰο θὲ βιρρι δά 
ουξ οὗ {πε ῥσενίοιιβ δοκεῖ. ΤΥ. “πδύ, σοι σγοῦ]ά, 1 {Πϊη]ς, θῈ 1655 ΠΚεὶν 
ἴῃ σΟΠΒΘΟ]Έ ΈΠΟΒ ἴο οὈίαϊη ἔτοτὰ 1Πεπὶ ἃ ἕανουτ᾽. ὍΤΠδ δ]εσπαῖϊνε Ἔἐχρ]αηδᾶ- 
τἴοπ, ΠΟ ἀπάειβίδηας ὑμᾶς μοι δοκεῖ Ὀεΐοτε τυγχάνειν, 15 1655 πεαΐ δπά 
ΒΟΠΟΙΪΔΆΤΠΚΕ, 
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οὐ πάνυ τι] “ποΐ αἱ 411. ἘοΥ {πΠ6 ἴογοεθβ οὗ οὐ πάνυ, 566 ποΐθ οἡ 
1. 8. 14. [ἢ [ῃς ργεβεηΐ οαβθ, ἴπε δα δητοι οὗ τὶ ἃ5 δῃ ᾿πίθηβινα ἰθανεβ 
τὸ ἀουθί 45 ἴο {πε τηθαηϊπηρ ἴο θ6 Ὀγείεσγθα. 

8 27. καὶ αὐτῶν] 55. τῶν ᾿Αθηναίων, νγ ΟΠ ταν 6 πηδογβίοοα κατὰ 
σύνεσιν ζοτη πᾶσαν τὴν πόλιν, 1.6. πάντας τοὺς πολίτας. Βε51465 415- 
τα η Πρ {ΠΕῚΓ Ἰοηρ γγ8115, δ πα βυυγ Π ουησ 411 {Π6ῚΓ γαϑβεὶς. δχοθρί 
ἔννεῖνθ, {πον ναῦς τθαπὶγεα ὍΥ ἐπα ἰουπὴ5. οἵ {πῸ6 ἰγθαίυ Λακεδαιμονίοις 
ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, ὅποι ἂν ἡγῶνται ( 7ε11. ττ. 2. 
40). 

8. 28. ταῦτα ὁρῶν] “ Δοσογά!ηρ]Υ 1 θεαῦ ἴῃ τη [πΠ6 Ῥτορα ὈΙ Π ἐγ {παξ 
1 5που]4 Ῥὲ νϑῖν βοοῦ Ῥσοιρῃΐ ἴο οΥ̓ΘΥ, 1, ἢ {Π6586 ἘΧαπΊΡ]65. Ὀαίοσα 
Πι6, 1 ψεῖα ἴο σῖίνε ἰῃδπὶ {Π6 ᾿πηργ βϑίοη {παΐ 1 Πδα πβεᾶ δη ορρου- 
ταπῖν π|6 {Π6 ργθβεηΐ [ῸΥ {πΠῸ αἰβραγασεσιθηί οὐ πεῖν αἰσηῖϊίν . [απ 
Β66 ΠῸ ΤΕᾶβΟη [ῸΓ τοπιονίηρ {Π6 Ῥδτίοῖρῖα] ρἤγαβα ταῦτα ὁρῶν ἔοτη 1ἴ5᾿ 
ῬΙαςα ἴῃ [Π6 βυθογάϊπαΐε οἰαιιβθ, ἃ5 Καὶ ἀπηευ ἄοθ5 γΠδτ ΠῈ τϑαυγαησοϑ {ΠῸ 
ΒΘηΐθηοθ 85 (Ο]οννβ : ταῦτα οὖν ἐγὼ ὁρῶν ἐκεῖνο ἐννοῶ μή κιτιλ. Οπἡ {π6 
ΘΟΠΤΆΤΥ, ἰἰ ραϊηθ αἸΒΕΠΟΙ]Υ ἴῃ ἴοτοα 1 γα οοπηθοΐ 1ἰ 5016]Υ ΜΙ εἰ... 
δοκοίην. 

ἐννοῶ] Τπ 1Π. 5. 3 γγὲ Πη4 {Π6 τη! 4416 δπιρ] νεῖ ἴῃ {6 58 Π16 νγᾶΥ» 
ἴο ἀεποῖβ ἃ ,αγ οὐ αῤῥγελεγιςῖογι : ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια οὐκ ἔχοιεν 
ὁπόθεν λαμβάνοιεν. ὙἼΤΠΘ ίογοθ οἵ {ῃ6 νεῖ σωφρονίζειν 15. Δα ΠΜΓΑΡΙΥ͂ 
"Πα γαϊβα Ὀγ [Π6 τιϑα οἵ [Π6 σουγεβροπάϊηρ βυρδίαμεινα ἴῃ Ὑπὸ. 11. 65; 
σωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης, “ας πο ἸΡΟῚ τι5 ἴο 5Ξ0ΠΟΟΪ ([. 6. Γαίου πη) 
γΟΌΥ ΡΟ] ο΄. ὙΠῸ Ῥατίϊο]α ἄν, ΠΟ ῬΟΥΒΟΙ ῬΥΌΡΟΒῈ5. ἴο οὔηϊξ 845 
ἃ τορϑιοη οὗ [Π6 σοπο!πησ 50118]68 τη λίαν, 16 ἀθίβηβι "}]8 ἴῃ σαϑε5 πκὰ 
1Π6 Ῥγεβθηΐ, γΠΘΥα ἃ σΟη  Π 1 Ο0Π4] ο]αιιβα 15. τ] Π 64 ὈΥ {Π6 γϑα απ γοπηθηΐβ 
οὗ [Π6 ΟὈΪ]6 παγγαϊΐοη. (ὐοιηραζα [ῃ6 ἴνγο [Ὁ]οννηρ Ῥάββαραβ, {Π6 
[οΥτηεγ οἵ ψν Π ἢ 15 σποίθα Ὀγ Κ ἀππογ: εἰ δέ τινες αὖ φοβοῦνται, μὴ ματαία 
ἂν γένοιτο ἡ κατασκευή («16 Τεοίίρ. αν. 41), ἀπ 5ἰ τ ]]ΠαΥ]Υ ΘΟΡΗ. Ζγαελ. τό4, 

χρόνον προτάξας ὡς τρίμηνον ἡνίκ᾽ ἂν 
χώρας ἀπείη. 

8 20. τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν στασιάζειν] Ἡ6ΥΘ ἀσαΐη, 85 
ἴπ 11. ξ1. 38, [Π6 βεῃίπηθηΐ τε 8115 τπ6 “γΖίρογο οἵ ΒΟΡΠΟοΙΈβ, τ. 
6606--6τ6, 

ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν, 
οὐ τῶν δ᾽ ὀρθουμένων 

σώζει τὰ πολλὰ σώμαθ᾽ ἡ πειθαρχία. 

88 3Ξο-ττ-οπᾶ. ἥἡ7,εγ α σλογέ ςῤεθεῦ γγοῦε Αἰ φασίας τυλίε αἰΐξῥοσες οὗ 
Χεγιοῤήογι᾽» οὐγρείζογις, ἐἦδ ἠα{167γ αῤῥεαϊς ἐο ἐλ τὴ οἱ δίδατεγε ας 1γιαϊεαίοαὶ 
ἦγε ἐλε γεκογεί σαςγίβεθ. ζὔῤογε ἐλ» Οἰεγζεοῤήπ ἐς ἐλοσογι, τοῖο 771 ἃ δλογέ Ὁ 
αγια] γιαγιῖν αὐἰαγεπς5 ἀεεοῤές ἐλε γερῥογιοιὀτἠγέϊες ο7 ἐδε εο»εηιαγι. 

ὅτι γελοῖον εἴη] ὙΠῸ Οὔ] οίϊοη5. ταϊϑθ ὈῪ ΧἜΠΟΡΠΟΠ ἅτ ἴῃ ἐγαῖῃ 
ΘΌΡΓΕΙΏΘΙΥ τΤἱ ἀἸσα]Οι5, ΠΟΘ Ἔβρθοΐα ΠΥ ἴο Πο56 Ποτὴ Π6 ἢα5 Ῥευηηϊ θα 
ἴο ἀπαογβίαηᾷ [Π6 τθα] τποίΐνοα ὈΥ νΪοἢ 6 νγαβ ᾿ηΠπεηοθα. ΝΟΥ ἄοαβ 
μῈ Ῥείίευ ἢἷὶβ ροβιξοη. ὈΥ ἀρρϑα!ηρ ἴο {Π6 οἰγοιπιβίαποθβ οὐ {π6 Ἰαίε 
βδουῆςς, {ΠῸ γϑίδγθποθς ἴο νυ] οἢ 16 50 τιηπιβιια Πν νάσιθ {Παΐ νγ6 τηδὺ ΡῈ 
Ρατάοπϑά ἴοσυ ἀουθίϊηρ νυ με Ποὺ [Π6 γθϑα]ὲ νγὰβ. αυΐθ τη δοσογάδποα Ψ]Π 
ἢἰβ νυῖβῃθβ: βυρροβίησ ᾿πάθϑα {Ππαΐ {πΠ6 σϑυθιηοηἶα] τγὰθ δοΐπα ]γ Ροτ- 
Τογπιθ. Οἡ [{Π6 οἴποὺ παηα, {πῸ οοπάποί οἵ (ΟΠ ΘΙ ΓΙΒΟΡΙτ5 15 βίγαϊσῃί- 
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[ουυναγᾶηοϑς 56], (Πουρ ἢ μ6 ἴῆγονγα οαἵΐ βοπηθ ὙΠΟ ΠΩ]γ Πϊηΐβ 45 ἴο {ΠῸ 
για τηοῖϊνεϑ γῃοἢ Παα ἀείετγεα Χοηορῆοη ΠΌΤ δοσαρίϊηρ {Π6 σοτη- 
τηδηά. 

(ὡς) ὀργιοῦνται Λακεδαιμόνιοι] “5'ποα (ἴπ {παΐ σα56) {πΠῸ 1 δοβάδοιηο- 
πΐαπϑ νν1}}} θ6 ᾿πάϊρτιαπε ανεη 1Γ ῬεΊβΟη5. πιθαΐ αἱ ἃ ἀἸ ΠΟΥ - ΡΑΓΥ δηά ἄο 
ποῖ οἤοοβα ἃ 1ποθαδοιηοηίαῃ ἃ5 τηδϑβίου οὗ [Π6 σεγθ ΠΟ ΠἾ65 Ὁ. [Ε 15 ΟΠΪΥ͂ 
αἰἴου τηοϑὲ σαυαῖι] σοπϑιἀθγαίίοη {παΐξ 1 Πᾶνα ἀδθρατίθα οἡ {Π|5 ὁσοαβίοῃ 
ἔτοιι ἸΚ που ἀπα ΟΠ Ρτθομι, ῬοΙῃ οὗ νομὴ Πᾶνε αὐορίβα εἰ ἔῸυ ὡς οη 
16 δυϊπουν οἵ ἃ βίῃηρὶε μ8---αὐοαάϊηρ' νΠ]Οἢ 1 5Ποι]4 511] τερσαγά δ5 
ὈΠίθπδΌΪ6 1 [πὸ ἀυριιπηθηΐβ ἴῃ 115 ΤΆ ΟΙ ὙὑγΕΥΘ ΤΊΔΠΥ {1Π|65 5 ΓΟΠΘΘΥ {Π8Π 
{ΠΥ αὐτο. Αϑ 115,1 οδῃ 566 ΠῸ γβᾶβοη ὙΠαΐίθνου [ῸΥ αἰβοσθά!ησ [Π6 
ΟΥ̓ παῦν ἰοχί, νυ ΠΙοἢ ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ {Π6 τηδ]ουν οἵ [Π6 Μ58, ἀπά 15 ἴὴ ρεῦ- 
{εοΐ Κεορίηρ ψ ἢ [Π6 οοπίεχε ἢ νΉ1]6 1 ΞῸΡΡΙ]ΙΕ5 τι Ί Δ Θα5 0 οἷπ6 ἴῃ 
γασαγὰ ἴο {Π6 σαῖβα οὗ {π6ὸ σοτγαρίίοη. ΕῸτ, σταηίϊησ {Ππαΐ {Π6 ψοσά 
οὕτως τὴαῦ πᾶνε Ῥθθη ἀἰβρ᾽ σε Ὀγ δοοϊάοηΐ, ἔγασθβ οὐ ΠΟ τα ἀρρατεηΐ 
ἔνε ἴπ {ΠῸ Βεϑί μ58, {πῈ βι στα Ίοη οὗ εἰ [ου ὡς πλϊσῆ παίιγα Π]Πν Πᾶνα [0]- 
Ἰονγεά. Τὶ 15, αἱ δὴν ταΐθ, ἃ [655 νἱοϊθηΐξ αἰθσγαίίοη {Παη οἴ ο 5 ἡ] Οἢ 
Πμανε Ῥβθὴ ριοροξθα ἴῃ 115 ρίαςε: 6.5. {Π6 [Ὁ] οννίηρ, γῃ] ἢ 15 δἀορίθα 
Ὀγ ΜαοπηῖοΠαεῖ: ὅτι γελοῖον εἴη" εἰ οὕτως ἔχει, ὀργιοῦνται οἱ Λακεδαιμόνιοι 
κιτ.Ὰ. Τὴ αἀάϊίοη ἴο νυν ῃΐςῃ, {πε Ἰατέου τθααϊηρ νοι] θ6 Δῃ δἰπηοβί Ἔχδοί 
τα ργοάποίίοη οἵ ἃ οἴαιιβα ἴῃ {Π6 βηβι!ηρ βθηΐθησα. 

συμποσίαῤχον] ΞΞ- γταρί έγ1477)1 ΟΥ αγόϊὝγ1ι7)2 ὀϊὦε)ια2. 
8. 231. πλείονος ἐνδέον] “1παΐ 5οῃηθίῃϊηρ ΤηοτῈ νγὰ5 Υαααϊγοα᾽, ΟΥ̓́, ἃ5 

ἸΚυίρου Ἔχρύθβϑαβ 1, “ργανίου! γθυὴ Δ] 1Ί4πια ταϊοηθ εσοτα᾿. ὙΠῸ ραββασα 
15. δῇ ἱπιρογίαπξ οπθ, 1 ΟὨΪΥ ἴοσ [Π6 Πσμξ τυ] ἢ 1 Τἤτονγϑ ἀροη [Π6 οΠδ- 
ταοῖθυ οὗ Χεποόρθοη, ἀπά ἢϊ5 οοπάπιοϊ Οἵ 51 ΠΊΠΑΥ ΟσΟΑΒΙ 5 (6.5. 111. 1- 
12, 2- 9, εἴο.). [Πᾶνε {πεγείοτα ἄνγεὶὲ ἀροη ἴἰ αἵ βοηβ Ἰβηρτῃ ον τα 5 
1Π6 οἷοξε οἵ (ῃῆς Τηϊγοάποίίοη. 

ἀλλ᾽, ὦ ἀνδρες51] Τη ἃ ποίε οῃἡ ἀλλ᾽ ὠφελε ξῆν (11. τ. 4) 0111 θὰ Τουπά 
οἴου ἰπβίαποεβ ἡνῆθτα ἀλλὰ 5 πϑεα νγ|ἢ [Ηἰς ααἀνογβαίξίνα ἴογοα ἴῃ τε] δι! η. 
ἴο ἃ ἴδεϊηρ ποῖ ΟΡΘΠΪΥ Ἔχργεββεᾶ, πὲ οχἰβίϊησ ἴῃ [Π6 τηϊπα οἵ 1Π68 
ΒΡΘΆΚΕΥ. 

ἐμοὶ] ὙΠε ἀαίίνε ἰ5 ργείεισεά ὈΥ ΚΚἄμπου απᾶ ΟΠ Ρτγεομέ ἰο {Π6 
δοσιιβαίϊνα, τυ οἢ ἀρρεαῦβ ἴῃ {Π6 ἴῃγθ6 Ἰεδάϊησ Μ55, οἡ {π6 στοιηᾶ [Πδΐ 
ἴξ σοτγεθροπβ ψΊ ἢ ὑμῖν ἴῃ [Π6 ῥγενίοιιβ οἴαιβα, Βαΐ 1 τεαάβ. ἀνῖ- 
νγαγα]ν, 1 ποῖ ἀπιἰσιιοι51γ, ἴῃ σοππηδχίοη ὉΠ ὑποστῆναι, ἀπ 1 Τὴ 
πο] π64 το (Πἰπῖκ {παὶ Χεπόρποη Ψτοία ἐμὲ ἴῃ οὐάθυ ἴο δνοϊά {15 
αἰ ουΠν. 

καί μοι] ΑἹΙ [Π6 μ85, ψ τη {ΠῸ οχοθρίϊοη οὗ {πΠ6 ἔνγο Ῥεβί, ρῖνε ἐμοί, 
ὙΠΟ ἀρρθαῖβ ργείεσα!]ε αἱ ἢτϑὶ ϑ'σῃξ οὐίησ ἴο {π6 [α]56 Ἐπ ρΠαβῖβ 
ὙΠΟ Η ἰ5 ΤΠγονγῃ ἢ {π6 6ποῖτς ὈΥ 115 ΡΙασα ἴῃ ἴΠ6 βεπίεποθ Βαΐ, ἃ5 
Κυύππου ροϊπίβ οαέ, {πε ἐπι ρμαβὶβ 15 ποῖ ἃ γθὰ] οὔθ, [οσ {πΠ6 νγοχὰ καὶ 
γείευϑ ἴο [Π6 Ἔπέϊσγε βεπίθποα ἀπά ποῖ ἴο [Π6 ργοποῦπ ἴῃ Ῥαυ ΓΙ οσ]ΔΥ. 

8 322. Δέξιππος ἤδη διέβαλλεν] Τα οἰτοιτηβίαποθβ οἵ Πϊ5 ἀδίβοι οι 
Δ΄6 τεϊαϊθα ἴῃ ν. 1. 15, ἱπουρὴ ΠΟ βρβοῖδὶ τηθηίΐοη 15 πιδάβ οἵ ἢΪ5 
δἰξεμπηρίβ ἴο σα] ατηπῖαίθ Χοπορῆοη. ὙΥ̓́μδὲ ΠΕ{16 να πον οὗ {Π6 τηδίζου 
Πμᾶ5 Ῥβθὴ φραίμεγοα ὈΥ ἱπίεγεποθ [ΠῸΠῚ 111. 1. 47, Πα ΤΙ ΠΊΑϑΙοῃ 15 
εἸβοϊθα ἴο βιΡΡΙΥ {πῸ ρίαςε οἵ (]βαγοῆιβ δἴζεγ [ΠῸ σαρίατα οἵ {Π6 σεηε- 
τα ῖβ, ἀπ ἀρδίη [τῸΠῚ 111. 2. 37, ΠΕΓΕ 6 ἰ5 Θμοβθη ὈΥ̓͂ ΧΕΠΟΡΠΟΗ 85 ΠΪ5 
ΠΟΙ]]βαστα ἴου [Π6 ῥτοίθοιίοῃ οὗ [π6 τβαγ- συατᾶ, ἘΎΟΠΙ ἃ οΟμΠ ρα ΐβοη οὗ 



το ΖΦΧΡΕΖΙΤΙΟ ΟΥ̓ΔῚ [ὉἹ. 1. 33 
{π656 Ῥάβθασθς 1 ἢαβ Ὀθθὴ ἰηίοσγοα ἰΠαὲ Χοπορῆοη νῦαβ δοσιβεᾶ οὗ 
[ανουτιησ ΤΊπηαβίοη Οἡ δοσοιπί οἵ ἴΠ6 ᾿πἤποηοα 6 Ῥοββθβϑβεά ονϑὺ {Π6 
ἸΤΟΟΡ5. οὗ ΟἸβασγοῆαβ. Ῥαΐ [η6 γβαβοηβ ἴου {Ππ6 Ἰαΐίευ ἀρροϊπίπιεπέ (111. 
2. 37) 816 βίαϊεα 1ἢ 5010 ἢ} οἸεαῦ [ουπι5 (ὀπισθοφυλακῶμεν δὲ ἡμεῖς οἱ νεώ- 
τεροι, ἐγώ τε καὶ Τιμασίων) ἴΠαΐ {πΠ6 ΤΠεοτγ, ν Πΐοἢ 15 ΡΥΌΡαὉ]6. Ἐπουρἢ 
1η 1[561{, τησδὲ θῈ Ἰπᾶσοα ἸΡΟη ΟἴΠΕΥ στομηα5. 

σιγά ζοντος] “1πουρῇ 1 5ἰγοηρσ)ν πἀτσεα Πίτη ἴο 5116 ηοε΄. Τί 15 τε πγαυῖ- 
4016 {παΐ ἴῃ ἔἤνε οἵ 1π6 θεβί μ855 {Π6 οι σιγάζοντος 15 τερδορά ὈΥ͂ 
δοξάζοντοςς. ἘΠ ΘΒγΟῆϊι5, Πονενευ, ποίϊοεβ ἐΠαΐ [Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ νθῚ Ὁ ΟΟΟΌΥ5 
1η [η6 “παδακίς, νγ 116 ΘΟ ΘΙ ΘΓ σοΟη δ η5 85 ὉΠοΙαβϑῖοαὶ (Π6 π58 οὗ 
δοξά ζειν ἴῃ {Π6 56η86 οἵ {Π6 1,δίϊη δαζααγε. 

ὁ δὲ] 55. ὁ Δέξιππος, νν}116 αὐτὸν οἵ σουγ86 τοίευβ ἰο ΧΟΡ ΠΟη. 
8.23. ἐὰν πλοῦς ἢ] “1 ννγε Πᾶνε ἃ αι ψὶπα᾽΄. ΟΕ, ν. 7. 7, καὶ λέγετε, 

ὅταν ὁ Βοῤῥᾶς πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοὶ εἰσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα. ΤΠΪ5 π56 οὗ 
κατασχεῖν ἴῃ {Π6 5Ξ6η56 οἵ “Ἰαηαϊησ᾽ ΟΥ̓ “Τοποῃϊησ αἱ ἃ ρίδοε᾽ ἰ5 τεοοσ- 
δε ὈΥῪῚ ὙΠαυογαϊήεβ, Ηεγοαοίιβ ἀηα {πῸ Ῥεβδέ δὐΐμουβ. Τῃ Τῆπο. 
11. 25 6 Πηᾶ [Πς6 510|6 γε σχεῖν ΘΠ ρ] γε ἴῃ ἃ βοιηθνηδί 5: ΠΆ1]ΔΓ 
56η58. 

ΘΕΓΑΙΒΙΣ ΕΣ ΤΙΣ 

ξ8 τ---2. Οη ἐΐε γεχὲ (αν ἐλε Ογεοῖς οηιαγξ, αγαῖ, γοϊοτοΐ7ερ' ἐδ 
Ζἴγι6 οΥ ἐλε εραςί, 7710 6 α7267 αὶ ϑογαρὲ ὁ ἔτυο ας αὲ Τἰεγαείφα. Ζ.ε 
ἐμ αῤηξαγιές τυεφίεογῖς ἐλέηι τυϊΐλ φγεδειίξ. 

παρὰ γῆν] ὍὙΠε τεδάϊηρ παρὰ τὴν γῆν 15 ἰουηά ἴῃ Ῥαΐ οὴς Μ8. 1 
Πᾶνα {πουϑίοτδ [ΟΠ] ονγεά Καππεν ἀπα ΟΠ Ὀγοομε ἴῃ Ομ ηρσ [Π6 ἀτίϊο]6, 
1ΠΟΙΡῊ 1 ἀτὴ [αΥ ἴγουη ἀσγϑοίησ ἢ {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ Δα ΠΟΥ νν πο βυσσεβίβ 
τῃδὲ 1Π6 Ῥῇγαβεβ ΔΓ Θοην τ 0] 6 ἔθυτηβ. ΟἹ 1Π6 οοπίγαγυ, Π6 ἴογος οἵ 
παρὰ γῆν 15 50 ἀἰ5ΕΠΟΕΙΥ ΘΈΠΟΙΑΙ {Πα 1ξ 5Ε6 15 οἱ οἵ ρ]δοα ἴῃ ἃ ἀββοῦῖρ- 
τοη {π6 ἰαησιασα οὗ ὙΕΙΘΗ ἰς ἘΠιιβιΑ ΠΥ Ργθεῖθθ. 1 [Π6 δαί που οὗ 
1ῃ6 Μ85 νοῦ οὔθ ΨΠ1 1655 ἀβοϊ θα ἴῃ ανουσ οὗ {Π6 ἰεχί, 1 5ῃοιια μαναὰ 
1ηϑουίβα {Π6 δυίϊο]θ, α5 Μδοιηοῃδθὶ ἢα5 ἄοπθ. 

τήν τε ᾿Ιασονίαν ἀκτήν] Ιπ Μαομηϊ Πα 615 ορίηΐοῃ, ἀκτὴν 15 πι564 
ῬοδίοαΠΠν ἴου ἄκραν, ἀπα ΔοσογαἸησ]ν να πΠπα ἀποῖμου δαϊίου Ῥγοροβίησ 
ἴο τοδαά ἄκραν ἴῃ 15 βίθβαα. Ῥαΐ, ἴῃ γαῖ, {Π6 ἴθυπηβ. ἀγα ποΐ βυποην- 
ΠΊοι5 : {Π6 τείθγσεποθ Ὀεϊπηρ ἴο {πΠ6 ὈγΟϊτθ 1ἰπ6 οἵ σοαδί ψνῃϊοῃ 1165 
Ῥδίννεεη Ορέγογα απα ,δἼγοῤο, γαῖμα (Πᾶπ ἴο {Π6 Ραγίσαϊαῦ Ποδα]αηά. 
Τηάερα βοπλς οὗ {πε βαϊΐους πᾶνε βιισσεβίβα ἐπαΐ {ΠῈ ἴτε Ἐχρδμδεοη οἵ 
16 σβορυαρῆϊοαὶ αΠΠΠΟυ]γ πλὰν θα [ουπηα ἰπ [μο {Προῦν {Παΐ ἴΠ6 Ἰασονία 
ἄκρα, νγῆϊοἢ Παα Ῥβεη ραβββα ὈῪ {π86 σεεῖβ αἴζευ Ἰθανίησ (οέγογα, νγὰ5 
Δῃ Θηζγοὶν αἰ δγεπέ Ἰοσα!γ. Βαΐ {πΠ6 Ῥεϑὲ δαί Πού 165 εἰἴπεὺ ταρατγά- 
1ῃ6 Ῥγεβϑεηΐ ραββᾶρξ δ5 ἢ ᾿ἰπίθυροϊαίίοη, πα 11 οθυίαὶ ΠΥ γα 5 Π|κ6 ΟΠ6, 
ΟΥ̓ ΠΟΠΒΙ 46γ ψΊ τοί. Κοοἢ {Παΐ οαγ δα ΠοΥ5 σεοσταρηΥ 15 δὲ [δα], 

Ἡράκλειαν) ΤΠΕ πιοάεσῃ “Ζεγακίϊ, νυ Ὡ116 ἴῃ Δγεῖίσ, ὙνΒΊΟἢ 15 ππθη- 
[ἰοποα ῬΥ Χεπορθμοι θεῖον, 15. 5111 Κποννῃ ἃ5 ἴῃς ΑἼέζ7- 5, ΟΥἹΎ ϑινογά 
Ἰλῖνου, ἴῃ 5 σῃἸΠοᾶπΟΘ, πο ἀοιθί, οἵἉ 115 ἀδηρσεγοιβ Ποοίβ. 

8. 2. λέγεται ὁ ἩΗρακλῆϑΨ] ὝΠΙ5 ἴ5 ἴῃ δοοοτάαποα ὙΠ ἐπ6 αροοιιπξ 
οἵ Αροὶ]. ἈΠοά. 11. 353-256. ὙΠΕῖα 15 Δποίμευ απηαᾶ αἰἤεγεηΐ Ἰεσεπά 
νυ ΠΙΟἢ ΡΙδοθβ {Π6 σανα ὈΥ ννῃΊοἢ Πα ἀεβοθηαθα 1 {Πα πειση θουτβοοά οἵ 
(αρε Ταεπασιτ ἴῃ Τοοηῖδ. ἐπὶ τὸν Κέρβερον, “Ἴο ἥμῖ Οεγθεσαξ᾽, 85 
ἴῃ ΑὙΙΒΙΟΡἢ. Δ᾽ 471. 111. 



11. 1-5} ΜΟΖῈ 5. ζο3 

τὰ σημεῖα... τὸ βάθος πλέον] Τῆς σοπείτιοίίΐοη Ῥας565 ψ Ποὰξ σοπι- 
τηδπὶ ἔτοτη Κἰμπευ, ἱπουρῇ 1 15. ἃ τε κα ]α Ἰηβίδηοα οἵ ἴη6 σχῆμα 
κατὰ σύνεσιν, Ἰΐ, ἃ5 15 ΠΟΙΠΠΊΟΠΙΥ ΞΙΡΡΟΞΘά, {π6 νγοσάς τὸ βάθος πλέον ἢ 
ἐπὶ δύο στάδια ατε αἀ δα ἴῃ τείεγεποα ἴο ὄρυγμα οΥ Ξοπηε εηπιναϊεπΐ, {Πα 
ἴάεα οὗ πο ἰ5 σοπίαϊπεα ἴῃ ἐπ6 ῥσθνίοιβ οἰαιιθε. Αποίπου δηά, 1 
1Πϊηῖκ, ἃ βἰπιρὶογ τηεἰῃοά οὗ ἐχρ]αϊπίησ [Π6 σοπϑίγιοιοη 15 ἴο ταραγά [Π6 
βαθείαπίϊνε καταβάσεως 85 Δ Ἰηδίαπος οὗ {πε αὐβίγαοί πιϑδεα ἴῃ ρΪδοα οὗ 
{πε σοποτείε : 1.6. [6 “ταῦ ἄοννῃ ΟΠ Ηεζδο]εβ ννεπΐ γαῖμευ ἴῃδη {Πα 
“ΤΠΔΠΠΟΥ οὗ Πῖβ σοϊησ᾽. ΕῸΥ ΟἾΠΕΓ ΕΧΔΙΏΡΙΕ5 οὗ ἴῃς 1άϊοπΊ, 568 ποῖεβ ἴο 
111. 4- 20 ΔΠ4 ΠΙ. 5. 9- 

153. κεράμια}  (Υ. ντ. 1. τὸ. 
ξ8. 4-8. ΑἹ ερπεγιεῖδ ἐς “εϊαά, αὐ τυλίεζ 16 ἐξ αἰείογηηίγισαῖ ἐο σογιαῖ α7)1- 

δασεακογς ἐο Τεγαείεα, ἐο αἰφηιαγιαῖ ἡεγέλον σῤῥίίες γγογι ἐλ 1γιλαὐὀτέαγεέΣ. 
7ε »αρῖες οὔ ΟλεϊγίσοῤὝτις αγια Δεηιοῤ΄ίογε ατὸ φγοῤοσεαῖ 707 εἰφείϊογι, ὁμέ 
Ζγεοι, Οαζηριασλτις ἀηαὶ Αἰ σασίας αγὰ ελοσεῦε 171 ἐλε1γ σἰδααῖ ἂς ἰε55 ἐϊζεῖν 
ο 470), 171 1.4 αἰϊγεοίϊογε οΥ ἠογιίεγιεγ. Οὐ γεεεζο 7, ἐλε 1γι)ογηταΐζογι, ἐδα 
ἐρλαῤῖἼῥαγιές ατὶ ἐΐηηο 707 αεἰϊὀεγαζίογι, αγ1α], ο7ὲ οὐέαϊ7γεῖ7ι τέ, ἐγεγιεάϊαΐείν 
2ϊαεο ἐλεεῖν ἐρτογε 171 ὦ σέαίε οὔ Σφρε. 

θαυμάζω...τῶν στρατηγῶν] “1 ΜΟΠΑΩ͂ΕΥ δὲ ΟἿἿ φΈΠΕΙΑΙΞ΄. ΤΠ σεηϊ- 
Εἶνε 15 ἀβια}ν Ἔχρ αἰηθα Ὀγ ἰγεδίίησ {ΠῸ επέϊγε οἱαιβα Ὑν Π]Οἢ [Ὁ] ον" 5. (ὅτε 
οὐ πειρώνται κ.τ.λ.) 8Ἃ5 ἴΠ6 οὈ]εοΐῖ «αἰΐζεγ θαυμάζω. (Υ 2767,1. 111. 7. 8, 
θαυμάζω σου, εἰ, ἐκείνους... ῥᾳδίως χειρούμενος, τούτοις δὲ μηδένα τρόπον 
οἴει δυνήσεσθαι προσενεχθῆναι. 

σιτηρέσιον] ΞϑϑγΠΟΗνΙηΟΙ5 ΜΙ σιτάρκεια, 1. 6. [Π6 ΤΌΠΟΥ Δ]]ονγεᾶ 
ἴου {πεῖν σαϊοηβ, ν μΙοἢ νεγα βαϊάοτη ΞΡ] δα ἴῃ Κὶπά. (Οἵ, ΑΠβίορῃ. 
Ῥαχ, τι82, τῷ δὲ σιτί᾽ οὐκ ἐώνητ᾽" οὐ γὰρ ἤδειν ἐξιών. Οπ {πε οἴπει Παπα 
[με ψοτὰ μισθὸς ἀεποίεβ {Πε6 νγασεβ πεν τεοεϊνεα [ου δοΐμπα] βθυνίσβθ. 

οὐ μὴ γένηται] “»1}} ποί ἀτποιπί ἰο. ΤΠδ σομβίγποϊίοηβ οἵ οὐ μὴ 
Βανε Ῥεβθη {ΠΥ Ἔχρ αϊπεά ἴῃ οοπηεχίομ Μ]Π οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ (1ν. 
8. 13), ἀπὰ οὐκέτι μὴ δύνηται (11. 2. 12). “ῬΓΟΥΝΙΒΙΟΠ ἴοΥ ἃ ἴῃτεθ ἀαυϑ᾽ 
σατηραῖρσπ᾽ (σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν) νγὰ5 οπ6 οἵ [πε βίδπαϊηρ ογὐάθιβ ἴο 8ῃ 
ΔΥΤΩΥ ὑπαὶ νγὰ5 δρουῦί ἴο ἴδε {πε ἢε]4. Ἀσοογάϊηρσ!ν, να Πηά [Πθ [0]- 
Ἰονγίπσ ἰπ]πποίίοη σίνεπ ἕο ἐπ6 Ἰυτυτηθη ἴῃ Αὐβίορη. 7752. 243, ἥκειν 
ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν πονηρᾶν. 

ἐπισιτισάμενοι] ὍΤΠα εππρμῃαίϊς ϑγοσᾶ : “ποτ ΜΠΙΟΝ τα σαΠ ΞΌΡΡΙΪΥ͂ 
Οὔτβαῖνεβ Ἰ Ῥγονίβίοηβ θεΐοτε ργοσθθαϊησ Οἢ ΟἿΥ γαγ΄. ὙΠΕ ΟγΖίοε- 
πίδῃ βίαϊευ ἢδ5 Ὀξθη εϑεἰπηδίεα δἱ [Π6 βατηε να]πα δ5 {πε δαρεικός, 1.6. ἃ5 
ἐααϊναϊοπί ἴο ἀθοιέ ἔνγεηΐν 5ΠΠν εν ἀσασῆτηαα οὐ Αἰτσ τηοπευ. [ 50, 1ἴ 
15. οἰεαυ ἴτοπὶ ἃ βἰαίειηεπί ἴῃ ν. 6. 23, ὑπεγα {πΠ6 ῥυϊναΐβ 5Ξο] ἀϊεὺβ 8’Ὲ 
οἴεσγεά ἃ ουὐζίσεπα ρεὺ τηοπίῃ, {παΐ μῈ ραν οὗ [πε ἰζτοορβ παὰ []] θη ἴο 
[6 οΥὐἱρίηδὶ στη ἔογ ψΏΙΟἢ ἘΠΕ μετα εησασεα ὈΥ Ογτιβ. ΟἿ. 1. 3. 21) 
ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ 
δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ. Ῥαΐ, 1 [Π15 σῃαησα 
μαᾶ Ὀεεη τηδάβ, ἴξ σου] βοδυοεὶν Πᾶνα Ραββα ἹΠουέ ποίϊσβ, 8π4 ἴΠετα 
15. 1μεγείογε βίσοησ στοιπά ἴοσ Ῥε]ενίησ Ἡ]Π ΤΆΤ ΠΟΥ ἀπα οἴπεῖβ {Παΐ 
{πε ἔπιε ναϊπς οὗ [πε ουζΖίσεπα τγαβ δροιΐ ἃ ἀδτὶς ἀπά ἃ Πμα]ῇ (τρία ἡμιδα- 
εικά). 

ἢ 5. μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους] 5ς. αἰτεῖν τοὺς Ἡρακλεῶτας. ΚΌΠΟΥ 
πα ΜΟΙ Ρτθομς ἀγα οἸθασῖν π5Πεα ἴῃ οὐ! ησ [ῃς τγογάβ μηνὸς μισθόν, 
ΜΓ ΠΙΟΝ [Ο]]ονν [86 νε εἶπε ἴῃ 411 (ῃῆ6ς. Μ85 ΨῈ (Ππ ἐχοερίϊοπ οὗ {Π6 



504 ἜΧΡΕ ΘΟ ΟΎΘΟΣ δἰ τις 

Ιεαάϊησ ἴοασ. ὍΤΗδ Ῥαββασα συοίθα ἴῃ [πε ργενίοιβ ποία ἔτοτῃ ἃ 5ΒΡΘθ 
ῬΥ ΤιΙπηαβίοη (ν. 6. 23) νγαβ 1Π 411 ργοθδὈ}] ιν, 5 Κα ἀπποῦ βαυρραβίβ, ἔΠ6 
στουηά- νου ἔου {Π6 πη ευροϊδίϊοη. 

ἡμῶν καθημένων] Α νεΥΥ ἀὐταρέ {τγαπϑιτοη ἴο {πε ἀϊγεοξ παύγαίϊοη, 
ἴῃ Ῥίασε οὗ νη ϊοῃ να 5που]α σογίαι ΠΥ Πᾶνε ἐχρεβοίεά σφῶν αὐτῶν, οΥ 
ἜνῈΠ 8Π δοοιβαίίνα ἴῃ ἀρροβιοη ἢ ἑλομένους, 45 {π6 5Ὀ]6ο οὗ {Π6 
ῬΑγίοΙρ 65 15 ἴῃ ΒΟ σαϑε5 {ΠῈ6 βαᾶτῆθ. Βοῖῃ σῃδησθθ γεγα ἘΠαΟΙ ΕαΙΥ 
πιδᾶε ἔου {πὸ ραγροβε οἵ φίνϊπρ' ἱπογθαβεα επηρ Πα ϑὶβ ἴο ἴΠ6 ννοτάβ ἡμῶν 
καθημένων, “Οὐτβεῖνεβ {πΠ6 ΨΠ116 στετηδϊηησ απϊει᾽, πα [Πα ἸΠἸΟΙη ΠΠΑΥ͂ 
ῬῈ {Ππ5ἰταϊθα ὈΥ Ραββϑαᾶρεβ πκῈ {Π6 Το]οννησ: ὥσπερ τοῖς προτέροι... 
ἀναβᾶσι... καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων (1. 4. 12), ἀπα ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγεν 
ὁ Ἐπνοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν Σκιλλοῦντι (ν. 3. 7). ὙΠΕΙΒ 15 
50 π16 αΠ ΠΟ] γ 1η ἀδίθστηϊ πη τν μοί Ποὺ {Π6 Ῥαυίοῖρ] 6. καθημένων 15 ἴο Ὀ8 
ἀπάεγβίοοα ἴῃ 115 σΈ ποδὶ οὐ τεβι οί βεηβθ. ὙΠῸ [ΟΥΠΊΘΥ 15, 1 {Πϊηκ, 
[Π6 τῆοσα ἰοσοὶὉ]6, ἐμΒουρ ΚαΠοΥ πα Κυΐρευ ἴαϊκα πε ορροβῖίε υἱδνν 
Ὁ Πα τοπᾶου ἴἰ {πὰ : “Οαγϑεῖνοϑ {Π6 ΜΏ116 θεϊηρ᾽ βεαϊβα 1ῃ σοποϊανο᾽. 

ξ 6. ἔστι δ᾽ οἱ καὶ Ξενοφῶντα] Τα βἰπριαγ ἔστι 15 Ργείεγγοα ὈΥ͂ 
ἸΚὕπεσ, ΜΠ Ρτθομι, Μαογαΐοῆδεὶ απ Π6᾿ τηδ]ουυ οὗ ἴπε εαϊίουϑβ, 
που Ρἢ ἴ{ 15 ἀπΠ!Που]ὲ ἴο δοσουπέ ΓΟΥ ἘΠΕΙΓ ὈΠΘΠΙΠΉΙΥ 1π 15 ἔανουγ, 85 [Π8 
τεδάϊησ ἴς, αἱ Ῥεβίῖ, βῃρρογίεα ὈΥ ΟΠΙ]Υ ὕνο Μ585. Μουθονεσ, ἴΐ 15 οἰθαγ 
1Πδὲ οὐγ δαῖποῦ [το ΘΠ ΕΠΥ 1565 ἴΠ6 Ῥ]ΌΤΑ] ἴῃ {Π6 βᾶυηβ σοππαχίοη (οἴ. (δ 
γὲ ἐφιοείγί, 111. 4, ΧΙ. 1ο, δηᾶ αἷδ ϑεγζαί. 111. 6, 10): ἃπ4 ἴπεγε 15 {πδγα- 
ἔοσε Π|ΠῈ σθάβθοηῃ ἴῸγ οὐραϊπρ Πἰπὶ [ἢ ἃ ἀουθτ] σοηδβίγαοίοῃ. 1π 8 
οᾶ56 ΠεΥα {ΠῈ τη πιο ρίβ. 16 50 αΠἸ5ΕἸη Εν ἴῃ ἔάνουσ οὗ {Π6 τεσορσπϊϑεά 
Ιαἴοτα. Τί 5 ἔγσαθ παὶ Κἀππεὺ ἀείεπας {Π6 ρἤγαβα ἔστιν οἱ 85 ἃ οἰαββίοδὶ 
οΠ6, ποίν βία πάϊηρ {[Π6 ορίηΐοη οὗ οἴπεὺ Ἰθαάϊηρ δας που 65. Βαΐ [Π6 
Ἰπβίαποθϑ νῃΪοἢ ΠῈ παοίεβ οὗ 115 58 δύξ βπΕ γε ]Ὺ σοπῇπαα ἴο ΧΘΠΟΡΠΟΙ : 
ὙΉ116 Ηἰ5 ἱΠθουν {Παΐ [Π6 σοι] παίίοη ἔστιν οἱ Ξξῖα π45 Ἰροη {Π6 βαπηδ ἰοοῖ- 
ἴπσ 45 ἔστιν ὧν, ἔστιν αἷς ΔΠ4 51Π11187 ΡΉΤΑΒ65 ΔΡΡΘαΥβ5 ἴο τὴβ αἰ βΕ ΠΟ ΕΪΥ 
ΟΡΕη ἴο Ππδβίϊοη. 

ἀπεμάχοντο] “ἴοιρπῃέ οὔτ᾽ 5 [π6 ἘΠ ΡΊΞΗ δαπίναϊθηξ. ἀναγκάζειν ταῦ 
ΨΕΙΥ ῬΟΘΒΙΪγΥ 6 πιϑϑὰ 1 115 σθῆεσαὶ δοσδρίαϊίοη, Ὀμΐ, σοηϑι ἀθυησ [Π6 
Ἰαχίαροβιοη οἵ [Πε νει διδοῖεν, 1 ῥτείεσ ἴο ππαθιβίδηα 1ξ ἴῃ ἃ ἰθο μη ]0 4] 
56η58 85 [Ὁ] : “ποΐ ἴο ζῶν γεχηῖσιί2ο71.5 τῤο7ὲ ἃ. ἔτει ]γ οἰγ. Α5 ἔπε 
οἴασβε ὅ τι μὴ -...διδοῖεν 15. ΟΠΪΥ ᾿Πα] γον σοηπεοίεα ΜΙ ἀναγκάζειν, 1 
σαηποῖ ἄρστθα ἢ Μδομλ ΟΠ 86], ννηο 1Ἰπβίαποαβ {Π6 ράββασα 85 {Ππϑίγαίησ 
τΠ8 πὲ οἵ ἀναγκάζειν νι ἴνγο ασοιβαῖνεβ οἡ ἴπ86 ἃπαίορυ οἱ Ἴορεγὲ ἴῃ 
Τιαἴίη, δῃμα σομιραγεβ Ν ερ. “4671. 1π1|. 56, 

ατεγῖ σαζγα γαηρη65, φιρζαῖ 7107: 710γἐα]ΐα εοοῖς 
2εείογα 

8.7. δ᾽ οὖν] 8:6 ποίβ οῃ 1. 2. 12. 
ποιήσειαν] Κύππει δπα Κυύϊϊσευ πᾶνε οί δἀορίβα πῸ δογῖβί, υμ116 

[168 [αἴατα ποιήσοιεν 15 ρτείεσγεα Ὀγ Π1πἀοτῇ ἀπ ΝΟ Ργεοῆΐ ἀπ μας ἴπ6 
Βαίίεσ ταπαβοσιρί δας ποῦν. ὍὙΠα ᾿πίεγπα] Ἔν άθποα ἈΡΡΘαΥ5 ἴο πη6 σοη- 
οἰαβῖνα ἴῃ ἰανουσ οὗ {Π6 ἰαχί, ἴου, Ὀγ {Π6 βηρ]ογιηεπέ οὗ {πῸ ᾿πηρογίδβος 
ἔφασαν, ἴῃ δοίϊοη οἵ [πΠ6 νεῖ} 15 ἰγεαίεα ἃ5. δἰγεδαῦ ραβδί. ΚΌΠΟΥ 
ἀείεπαβ {ΠπῸ ορίαϊϊνε οπ βοιπανπαΐ αἸἤεγεπὶ σγοιηα 5 ἃ5 ἀεποίϊησ {πα 
ΠΘΟΘΞΒΙΥ ἴοΥ ᾿πηπηθαϊαία δοίϊοη. 

8 8. βουλεύσεσθαι] ΤῊδ οοπίοχϊὶ ἴῃ {Π15 οαβα Ἀρρεδῖβ ἴο τη6 ἰο 6 



6---τ 2] ΘΟ δου 

ας ΠΟ Υ ἴῃ ἕανουσ οἵ {πῸ6 δαΐατα, νΠΙοἢ 15 δἀορίοα Ὀγ ΜΟΠΡτεομι απ 
Μδοιηίοπδεὶ, ἀηα 15 ἴῃ οἴοβα δοοογάδησα νν]ἢ (ῃ6 Μ55, ἴΠπ6 τπδ]ου!υ οὗ 
ψ Ποἢ Πποίπαίς θείννεεη βουλεύσεσθαι ἀτὰ βουλεύσασθαι. ἸΚἀππετ, Πον- 
Θυοσ, Ργείουβ {Π6 ᾿πάϊοδίνθ, ἃ Πα ΘΟ ΡΑΥ65 11. 3. 27, ὑμᾶς δ᾽ αὖ ἡμῖν δεήσει 
ὀμόσαι ἣ μὴν πορεύεσθαι ὡς διὰ φιλίας ἀσινῶς, κιτ.Δ., ἴο τ ΒΙΟἢ ᾿νε τηϊσῃς 
Δαα 11. 3. 23, πορευόμεθα δ᾽ οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη, ᾿Ποπρἢ 5οιηα 
οὗ 1Π6 βἀϊίουβ αὐ ἴῃ ίανουυ οὗ γϑδαϊηρ πορευοίμεθα δ᾽ ἄν. ὍΤῊε ρτεβεηΐ 
Ῥάββαρθ, Πού ΈνΕΥ, ἈΡΡΕΔΥ5 ἴο πη6 ἴο βίαπα οἡ τοΐδ!]ν αἰ γοπί σγυοιηαᾶϑ, 
ὉΠ 1 αποϑίϊοη τη ἢ νυ πεῖ Ποὺ ἔφασαν βουλεύεσθαι 15 ἀεἴδη510]6 ἴῃ ΡΪδασα 
οἵ ἔφασαν βουλεύσεσθαι. Οπ {πΠ6 οἴπεΥ Παηά, ἴπΠ ἃ σοιη θ᾽ παίϊοη Κα 
ὀμόσαι ἢ μὴν πορεύεσθαι ἴΠπ6 Ρταβεηΐ ἴθηβ8 15 ῬΕΟ.]Π]ΑΥ]Υ ΔρΡΡρτορσυϊαΐθ, ποῖ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ταϊαίίοπ ἰο ὀμόσαι, Ὀπΐ ἀ5 τϑίδυσϊηρ ἴο δὴ δοίϊοῃ, {Π6 οοῦγϑα οὗ 
ὙΠΟ Πα ῬΘΘη ΟἾΪΥ ἰθιηρΡΟΥΑΓΠΥ ΒΙΒΡῈ Πα 64 δηα τγὰβ δ ὁποβ ἴο ὈῈ 
Ταϑαπηθα. 

εἴσω ἀνεσκεύασαν) Τὸ “τεσοπεοίτποι ̓  15 ῬουΠαΡ5 {π6 πϑαγεβὲ εηπῖνα- 
Ἰεπὶ γα πᾶνε ἴου ἀνασκευάζειν ἴῃ {Π|5 σοπποχίοη. ὙΠῸ ΡΏγαβθ, Πουγενοῦ, 
15. ἃ ῬΡγερηαηΐ οη6, βιισσεβίηρ ἴῃΠ6 Δα ΠΠ0Π8] Ργόσαββ85 οὐ αχζηηρ απ 
γεηιουῖγο. ΤΠΘ αἰἸβεϊποίῖνα σμαγδοίευ οἵ {[Π6 ἴθηβθβ ΠΟ [Ὁ] ΟΠ6 
ΔΠΟΙΠΘΥ [ἢ Οἷοϑθ ΒΟ σ ββῖοη τητιϑί θ6 σαγθα]]ν ποίεα ἴῃ ἰγαηϑαίησ. ὙΠ6 
βίπαεπε 5Που]α ΠΙΥΓΠΘΥ ΘΟΥΊΡΑΥΘ 11. 3. 21, ΏΘΓΕ ἱπηρογίθοίβ ἀη6 δουϑίβ 
αἰϊεγπαίθ 1η ϑἰσικίηρσ οοηίτγαβί [γοιρθοῦί {Π6 Ἐπίγ6 βθοί]οη. 

88. 9ο--τ2. 7114 “Ἰγεααίαγις ατιαἱ Ιἐλαξαγ15, ὀείγιρ {γαἸϊργιασιέ αὐ {δὲ 
σημΦογαϊϊγιαίε αγέ ἀσοίρηιεα ἐο ἐλεηι γι ἐλεδε οῤεγαίίογι5, ὀγεαΐξ ο77 77 071 
Ολεϊγίσοῤῥτηις αγια ΧΑ ογοῤῥοε ἀπια αῤῥοῖγιέ ἐλεῖγ, οτὺτι οὔῆεε7ς. 

οἱ ταράξαντες ταῦτα] “{Π6 Δὐΐμοιβ οὗ ῃεβς αἰβίαγθαηοοϑ᾽, ὍὙΠῈ νου 
συνίστασθαι, Ἰἴϊτε εοΐγο ἴῃ Τιαςπ, ἀδποίθϑ ἃ βϑαϊοιυβ [δος] ἢ ΟΥ̓ΘΟΔΙ ΟΠ. 
ΤῈ Οσοιβ5 ἴῃ ἃ 5ΠΏΪΠΑΥ 56 η56 1η ΟΥγ7οῤ. 1. 1. 2, ἄνθρωποι δὲ ἐπ᾽ οὐδένας 
μάλλον συνίστανται ἢ ἐπὶ τούτους, κ.τ.λ. 

8 το. ἕνα ᾿Αθηναῖον] ΧεΠοΟΡΠΟη. 
παρεχόμενον] ΟἸΞεῖνα {πα ἴοτοεβ οὗ {π6 τηϊα]ς νοῖος : " ἐπουρῇ Πα 

Πα Πιγηἰβ θα οα Πΐβ ραγί πὸ οοπίϊησεπί ἴο {πεῖν [οτοαδ᾽. [ἢ {Π86 [ο]]ον- 
ἰπρ᾽ βεπίβποα σφῶν ἰ5 ἴο θῈ σοπηθοίθα ψ]Π κατειργασμένων τΑῖΠΕΥ [ΠΔΠ 
σωτηρίαν : “ ἀπ {Π15 ἴοο ΠΏΘΗ ἴΐ νγαϑ {ΠῸῪ {Ποπ βαῖναβ ὙΠῸ Πα δομϊθνθ 
1Π6 βαίειν οἵ {ΠπῸ ἱγοορϑβ΄᾽. 

καὶ ἣν δὲ] “πᾷ ᾿παεεοα 45 ἃ τηδίίου οἵ ίαςοις᾿. 566 ποίβ οὴ καὶ στρατη- 
γὸν δὲ (1. 1. 2). Ιῃ {π6 5ιισοεθάϊησ βεπίθηοα {Π6 ἀϊγεοῖ δηα ἱπάϊγεθοὶ 
ΠΔΥΥα ΟΠ5 ΔΥ6 ἀραὶ ΟἸΤΟΙΒΙΥ Ὀ]επα 64, [Π6 σοπϑβίγαιοίοη ἴῃ {Π6 ΘΔΥ]Π]ΟΘΥ 
Ῥοχίίομ βιρσεβίπρο {παΐ {Π6 βεαθθποθ ΜΠ] ΡῈ 5. [0]]οννβ5: καθ᾽ ἑαυτοὺς ἂν 
τὴν πορείαν ποιεῖσθαι, κ-.τ.Ὰ. 

8 11. λοχαγοὺς... ἑαυτῶν] ΜΟΠΡτοοΠ, Μδοιλῖομαθὶ ἀπά {ΠῸ τηᾶ- 
Ἰουν οὗ {πῸ εἀϊίοιβ γεαά στρατηγοὺς ἴπ ῥἷαςς οἵ λοχαγούς. Οπ {πε 
Οἰπεὺ παπῆ, Κα ππου γείαϊηβ ἴπεῈὸ ἰεχί οὐ {π6 δίπουν οἵ ἔνε Ἰεδάϊηρ 
Μ55, Δπα ἀείεηαβ 1 ὈῪ 5παυνῖηρ {Ππαΐ δἴζον {ΠῸ γϑδα]αβίμηθηΐ, οἵ [Π6 ἰγΟΟΡ5 
1Π6 ΓΕ ΠῚ5 σα ΠΊ6 ἴῃ ἰαοΐ ἴο θῈ Ξυποηυτηοι5 (οἴ. ΥἹ. 4. 5, 6). [ἢ 8]] ργοβα- 
ῬΠΙΐγ, [Π6 βοῦτοα οὗ [Π6 εὐτου νγαϑ {Π6 βι ϑεατῖοη οἵ στρατηγοὺς ἴοΥ λοχα- 
“γοὺς ἴῃ {Π6 [Ο]]οννησ βθοίίομ, ποτα (ΠῈ σοπίοχέ τη]ρῃξ 566} ἴο βιισσαβί 
1Π6 αἰτογαίίοη ; αἰοσ νυ] ἢ, 115 ᾿πισοδποίίοη ἱπίο [Π6 οοτσεβροπαϊηρσ ρατᾶς- 
σΥαρἢ νου] 6 ΟΠΪΥ ἃ τηδίζευ οἵ {1π|6. 

8 12. ἐκ τῆς νικώση:)] ΟἿ νΙ. 1. 18. ΤῊΘ οΥάου οὗ πε βεηΐεησα 15 
85 [Ὁ] ονβ5: ἐψηφίσαντο δὲ τούτους τοῦτο ποιεῖν ὅ τι δοκοίη ἐκ τῆς νικώσης. 



5ού ΖΧΡΕΡΙ͂ΤΙΟ ΟΥ̓Σ [Υ̓Τ. τὶ τ 
88 13--τό. ΑΆ ἀεεοτεγιέ οΥ ἐλέ εατέδες τυλίεΐ ρα ἐο ἐλδ γεκογεοέζζιεονε οὗ 

ἐἦε αγρην 771 ἐλγεε αἰζοϊδ1ο715, 0716 ὁ τυλίεξ τυας εογεηεαηαίξαῖ ὧν Διοηοῤλο)ε, 
ατιοίλεγ ὧν Ολεϊγιδοῤἧπες, τυληίο ἐλε ἐλέγα τυᾶς εογηῤοσεαῖ οὗ ἐΐε “ελασαε 
ἀπά ΑἸ γεααϊαηε φκογιζλγιρεζιίς 14716167 ἐλε οὔῆεογς τυλτεὰ ἐΐεν λα γεσεχεέῖν 
εἰεείδα. 

μετ᾽ αὐτῶν] 5ς. {Π6 Αοπαδαη δηά Ατοδάϊδη ἔσοορϑ; θαΐ ποτα 15 τη ἢ 
ἴο θα βαϊὰ ἴῃ νοι οὗ μετ᾽ αὐτοῦ, [ῃΠ6 Ἰπροηϊοιβ βιρσεβίίοη οἵ Καϊϊσεσ, 
ἴου 1ἴ πιὰὺ 6 ἀββϑατηθα {παξ ΧΈπορἤοη ἡγοῦ] ἔεεὶ βοπηα σοϊῃριποίϊοι δὲ 
Ῥατίϊησ ψΊ ἢ ἀη οἱ 6 Πα ἀπα σΟ]]βασιια τα ΟΠ Ι ΠΒΟΡΠαιΒ ; ὑνΠ116 ΓΠΕῚΓ 
γοοθηΐ οοπάποϊς τηϊβί [ῸΓ σοτίαη Πᾶνα εἰηθ:ογεα Πϊτη ἀσαϊηβὲ {Π6 
Αομδδδπβ ἀηα Ατοαάϊαηβ. Μοσδονεσ, {Π6 ἔοτοα οἵ [Π6 Ῥασίϊοὶα μέντοι 15 
αΙδΕ Ποῖ ]ν 1ῃ ἔανοιγ οἵ [Π15 νἱθνν. 

εἰς Κάλπης λιμένα] ὍΤῃε ρῥτοπιοηΐουυ οἵ (α]ρα ἴα πον ΠΟ ἃ5 
Αἴγξαλ οὐ Καΐξζαρ “ας. ὍΠΕ Ξε] -ἰπογοϑίθα δάνῖοα οὗ Νϑοη τνὰβ ΠῸ 
ἀοαθέ γθοουηπηθη θα ἕο Χ ΘΠΟΡΠΟΙ ὈΥ Πῖ5 ΟῚ ἔξδαυβ [παΐ ῬγΟν 510 ῃ5 πᾶ 
ῬΙα που νγοσ]ά [8] 5Ποσί 1 {Π6 ἴγοορ5 Ἰουυ πα θα ἴῃ ΠΟ ΡΔΠΥ.- 

8 τ4. αὐτοὶ καὶ οἱ αὐτῶν στρατιῶται) 80 ΜοΙΡτθοῆς απᾶ [π6 τηᾶ- 
Ἰοιγ οἵ {πΠῸ βαϊίουβ ἴπ ρΙαςα οὗ αὐτοὶ καὶ οἱ αὑτῶν στρατιῶται ΜΠΪΟΏ 15 
Ῥταίουσθα Ὀγ Κὑπηθυ, νηο βοιηθννπαΐ ΔΙ ΓΑ ΠΥ ἀἀορίβ {πε τεῆοχῖνε ἴῃ 
4}1 σαϑ85 ψιποιΐ Ἔχοθρίϊοη ἴῃ νη ]Οἢ {πΠ6 ΡῬγοποιῃ βίαπαβ θεΐννεθη ἐῃ6 
ΔΥΓΟΙῈ ἀηα ϑυρβίαμεϊνο. ΤΠδ ψνοσὰ αὐτοὶ τεΐεγβ οὗ σουτβε ἰο Νεοη δηᾶ 
ΟΕ τἰθορῃα5. 

ἐπιτρέπει αὐτῷ] Τί 15 ὈΥ͂ ΠΟ Τη6ΔΠ5 ΟἸΘΑΥ ΠΟ 15 τηθαηΐ ἘῪ ἐπε: ρτο- 
ποση, ΠΟῸΡῊ νγα παν βαίο]ν αἰῆση {Παΐ 1 4065 7102 τε ίευ ἴο στρατεύματι, 
85 ΘΟΠΠΘΙΑΘΥ 566 Π}5 ἴο ππαρσίπθ. ΑἸπιοβί 41}] {Π6 βαϊΐουβ (Ἰπο] πα ]ησ ΚΝ ο]]- 
Ῥτβοηΐ, Ζθιπθ, ΒουπΘπΊ πη ἃ Πα ΜδοτηῖοΠ 861) ππαουβίαπα 1 85. δἰ] πα ]ησ 
ἴο Χοπορποη. 1 οδηποί δ 8}} δοχιίθβοα 1ῃ {Π15 ορὶηΐοη, ἃ5 {Π6 τηδ]η 
5] εοΐ ἢ {Π6 Ργενίοιιβ Ραυα στα Ρ ἢ Πᾶ5 {πτουθρῃοιῦς Ὀθεη ΝἜοη, τγΠηΟ, ἴῃ 
ἴΠ6 αἰπσιιϑί [61 ὈΥ ΟΠ ΘΙ ΠΙΒοΡτι5 αἴ {πὸ ἔτη οἵ αἴαϊτθ, μα οἰθαυν ἴακεπ 
ὌΡΟΠ ἢ ΠΊ561Γ ἴο τηακα {Π6 ΠαδΟθββαΥΥ Δα Πσοπηθηΐβ. ΑσοοΟΥαΙΪΠΡΙΥ 1 
ἀπαουβίαπα αὐτῷ ἃ5 τοίεγγησ ἴο ΝΈΟΙ γαῖ Που [Π6 ἴο ΧἜΠΟΡΠΟ 

8 15. ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν] ὝΉΙ5 τιδε οὗ ἔτι 15 νεῦυ οἰθαυν 1Ππ5ἰταϊοα 
ἴῃ ἃ Ραββᾶσε οἵ Ρ]αίο “γοίασ. Ξι9 6: ἔτι μὲν ἐνεχείρησα εὐθὺς παρὰ σὲ 
ἰέναι, ἔπειτά μοι λίαν πόῤῥω ἔδοξε τῶν νυκτῶν εἶναι. 

τῷ ̓ Ηγεμόνι Ἥ ρακλεῖ})] ΤῈ νν»1}] θῈ σϑιηθιηθεσθά {Πδξ ἔΠδῪ βδουϊοθ ἴο 
1Π6 βατηβ “εἰν ἡ Πθη {ΠΥ Παά τηδάθ σοοά {πεῖ ραββασα {πσοῦρῃ [Π6 
ΟοΙοΠίδη ἐδυυϊίουυ (τν. 8... 25).. ΕῸΓ {6 ἔοτοςβ οὗ κοινουμένῳ, 566 ποία οη 
ἀνακοινῶσαι (ΝΙ. τ. 22). 

τοὺς παραμείναντας} “(Π6 ἰτοορβ ἐπαΐξ με] ὈΥ πῖτι᾿. (ὐηραγα ἐπα 
οτος οἵ παρέμενεν ἴῃ 11. 6. 2. 

8 τό. πλείους ἢ τετρακισχίλιοι] ΤῊΘ ᾿ἱπίογϊου Μ855 αἀα [Π6 νογάς καὶ 
πεντακόσιοι, ΝΥ ὨΪΟἢ ΔΥΘ 5[ΥΔΠσΕ]Υ ΘΠΟΙΙΡῊ γαίαϊπθα Ὀγ Ν᾽ ΟΠ] γθοδέ, ΑἸ ΠοιΡΉ, 
Ὀγ ᾿πϑευίησ {Π6π|, Π6 ταῖβθβ {ΠῈῸ ΠΕ ΡΕΥ οὗ {πΠ6 ἴγοορβ ἰο ϑύᾳφο, νυ ἢ 
ΔΊ]Ονν5 ΠΟ Τ]ΔΥΡΊΏ (ΟΥ (Π6 Ἰοββθβ {ποὺ Ππαᾶ πιο ΜΠ ΟἹ {ΠΕῚΓ ἸγΑΥ {τόσα 
Οεγασης. Τῇ νγε δοσερί Κι ππουὺβ τϑαάϊησ, νυ Π]Ο ἢ 5 Ῥαβθά οπ {πε δὰ- 
{ποῦν οὗ {πΠ6 ἔοαγ Ἰθαϊησ Μ55, νγὰ 5141} ἢπα ἐπαΐ {πΠ6 Ἂπίϊγα βίγεησίῃ οὗ 
{Π6 ΔΥΓΩΥ αἱ {Π6 ρσεβεηΐ {1π16 σοῃϑβίεα οἵ 8140 τηθη, θχοϊπβῖνε οὗ ἃ 5114]] 
Ῥοάγ οἵ σαναῖσυ. ᾿ὙἼΠ6 βἰπάθηϊς 5ῃΠου] 4 σοπηραγθ νυ ἢ {Π15 ἔνγο ΟἴΠΟΥ 
Ῥαββϑαραβ (1. 2. 3, πᾶ ν΄. 3. 3), νυ] ἢ ν}1}} πα Ὁ]6 Ὠϊπη ἴο οὈΐαϊη ἃ σοοά 
1Ιάεδα οἵ [π6 ἸοββεῈβ βιιδίαϊηβα ὈΥ ἰῃ6 ἴτοοὸρβ αἱ αἰπεγεηξ βίασεβ οἵ πε 
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σατηραῖση. ϑ΄ποθ ἴπ6 ἰαϑέ σοπιρυϊαίίοη, ὉΠ ἢ νγα5 τηδᾶθ αἱ (γασις 
(ν. 3. 3), γα πᾶ « ἀεῇβοίεπου οὗ 46ο τηξῃ, ἴΠ6 τηδ]ου ἐγ οὗ νγΠοση πηιιβί 
Βαανα Ρευϑῃθβα ἴῃ {Π6 Ἔἐποουπηΐευβ ] (Π6 7705 ςγ7ιοεεῖ (ν. 4. 16), ἀπα ἴῃ 
της «αἴΐαϊγ οἵ (]βαγείαβ (ν. γ. τ6). 

88 τ7-επᾶ. 7.114 ἐλγες αϊοίστογις οὔ λέ αγηῖν ἀδῥαγέ ὧν αἰ 7, ἐγ γοτεέος. 
πλέουσιν ὅπως... λάβοιεν] ΤΠ ορίαζϊνε 15 Ἰπ5Ὲ 1 Πε4 Ὀγ {Π6 βοΐ {Παΐ 

πλέουσιν 15. ἃ Ὠϊδίοτϊς ίεπ56. Οἵ, τιν. 6. 1, τοῦτον... δίδωσι φυλάττειν, 
ὅπως... ἔχων καὶ τοῦτον ἀπίοι. 

τῆς Θρᾳκης] 1.6. “1ςἱαΐϊς ΤΉταςσΕ : ἃ παπηθ σίνθῃ ἴο {πΠ6 σουπίτυ οὗ {Π6 
δἱλλγηε (οΥσῖπα! ]ν ποννῃ α5 δεὐγγεῖα) ἴῃ βρη ἤσαποα οὗ {πε ἕαςί (Παὲ ἃ 
Ῥογίίοῃ Οὗ {πεπὶ νγεσα ᾿τητϊσταηΐβ, ΠΟΒΕ. ΟΥΘΊΠΔ] ΠΟΠῚΊΘ νὰ οπ {Π6 
Ῥαηῖβ οὗ {Π6 ϑίγυτηοη ἴῃ Τῆτασθ. Ἀοσοσαϊηο]ν ἔπεὺ δτα οα]]θ (Πς 
δ) γ)Ιο7αγ:5 ὮῪ Ἡετγοάοίιβ (11. 75). ΒΥ [ἢ ἀδβουρίίοη σίνεη ἴῃ ΨΊΙ. 
4.1, ᾿Αϑβίδῖῖς ΤὭτγαςε ὄἜχίεπάθα ἔτοπ ΒυΖαηζιιπι ἰο Ἡ εσδοΪβα. 

ὃ 18. παρὰ τὴν θάλατταν ἤει) ὍΠδ γϑάβοη ἴοσ [(ἢ15 15 βιισσοβίθα [ἢ 
1Π6 ντογς ψνΠΊΟἢ [Ο]]ονν, Π]5 [Ἐ6 016 Πθα] ἢ ποοεββϑιζαίϊησ (Π6 5ῃμογίεϑε δπὰᾶ 
186 εαβίεβί τουΐθ, 

8 το. διὰ μεσογαίας} “1Πγουρἢ {Π6 Ἰηἰοτϊοσ᾽. Δοσοτάϊηρσ ἰο Αἰπ8- 
ψοτίῃ, ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἴοοϊς [Π15 σοῦγβα ἴῃ ΟΥ͂ΘΥ ἴο ἀνοϊά ἴΠ6 γαϊα Ζαρ, ἃ 
ἀθηβεῖν ννοοαδα ταησα οἵ Π1115, σαϊ8 ᾿ΠΊ ρα 558 ]6 ἰοσ ἃ θοᾶν οὗ ἔγοορβ, ἐμαΐ 
αν Ὀεΐννεεη ἴΠ6 5ῆοτε δπα [Π6 Ἷεπίγαὶ ρ]αῖη5. Ετστοι {Π6 πδίασε οὗ {Π6 
ὉΟῸΠΊΓΥ 1{ 15. 5ΟΔΥΘΟΙΥ ΡΟΒΒΙ]6 {Παΐ ΠῈ πηδάδ ἴου (αζῥο ἴῃ ἃ ἀϊγεοΐ 11πΠ6, ἂ5 
(Ο]. ΟΠεβπαυ ψου]ά βθεῖη ἴο βιισσεβί,. Μοῦσα ρσόραῦὶν, μΠ6 σομπηηεποεᾶ 
Πῖβ Ἰοῦτηθυ ὈΥ ογοββίησ ἴΠ6 Η1]15, θεϊησ ἰοπηρίεα ὈΥῪ [Π6 Βορβε οὗ ρ᾽υπάου 
ΨΈΙΟΗ Πα Ἰοοκεὰ ἴου ἴῃ {Π6 ρ]αϊηβ Ὀευγοπᾷ. 

ΘΑ Ρ ΒΝ ὙΠ): 

81. 44 γεειαῤιϊιαίζονι, τυλίελ ἐς 171 αἱ ῥγοδαδηϊέν α ἐῤητγίοιις αααο)ι. 
ὃν μὲν οὖν τρόπον...εἴρηται)] ἘῸΥ [Π6 γβαβοηβ νυ Οἢ Πᾶνα ᾿παπορβά {πΠ6 

σομητηθηΐαίουβ ἴο γα]εοῖ {Π15 ρα σσ Ρἢ δἃ5 ΒΡΌΤΣΙΟιιβ, σοηβα] {Π6 ἢγϑί ποία 
ΠΡ Υ- 1: 

ἡἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸ] ὙΠα ἀουῦ]α σθηϊεϊνα 15 ΘΧδοῖΥ 
1Πυβίταίςα ἴῃ {πε [Ο]οννησ ράββασα οἵ Βορῇ. “γιέ, 920, 

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὑταὶ 
ψυχῆς ῥιπαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν, 

186 ψογᾶβ ψυχῆς ῥιπαὶ “Ραδδϊοηαίς συβίϑ᾽ θεϊησ ἰακθῃ ἴῃ οἷοβα οομιρίπα- 
τίοπ, {κὸ ἀρχὴ τοῦ παντὸς ἴῃ {Π6 Ργεβεπΐ βεπίθηςα. 

ὃ8.2---9ς. 714 “γεααάϊαγι αἰἸτσῖογι γιαῖζες αὶ σκεσσοζεεῖ αἰέαςξ τε)072 δοτ)16 
Ζἀγαείαγε οὐϊίασες. 7714 ἐμ λαῤΙἼῥαγείς, ζοτυευε), γαϊίν ἐλεῖγ ἼογεεΣ, ἀγα 171 
ἐλεῖ7 ἐμγ7ι ὀεσίερε ἐΐε 17 αα167.5, κογηῥε ἐἬ7ι ἐλ 67)1 ἐο 0716 ἔο {47,2)15. 

ἕκαστοι] ὅ:εε ποΐβ οῃ ἑκάστοις 1 1. 1. 6. 
8. 2. συνεβάλοντο] “ἴΠπεγ ἀρτεεά, {κα νν]56, ἸΡΟη ἃ ἢ111᾿. βουὴ ἔενν 

οὗ ἴῃ6 εὐἀϊΐοτβ ὑπάθυβίαῃηα περιεβάλοντο ἴο τηξαῃ “βυυτοι 64 ᾽Ὁ, ἃ 56 η568 
ὙΨΒΙΟΝ 15. βί Οἵ ]Ὺ νη [η6 σοτηραββ οὗ {Π6 νεῦῦ, {Ππουρὴ 1 15 5οδυσα]ν 
Του 16 ἘπουΡἢ ἴο σαὶ [πΠ6 ρτεβεηΐ σοηϊεχί : ἀνδράποδά τε πολλὰ ἔλαβον. 
ἘΚΌΒΠοΥ 15, [πμεσγείοσε, ἴο θὲ [ο]]οννεα, ὑνῆο τε πάθυβ 1ΐ “5101 σοπῃιραγζαχιηΐ᾽, 
“ΔὈσία]ογαπί᾽, ὁπ ἴΠ6 ὉΠΆΙΟΟΥ οὗ ἃ ράββασα ἴῃ Οὐ7ο. 111. 3. 23, τοῖς δὲ 
ἵπποις καταδρομὴν ποιησάμενοι περιεβάλοντο πολλὴν καὶ παντοίαν λείαν. 
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κο8 ΣΧΡΕΙΙΤΙΟ ΟΥ̓ΡῚ [ὙἹ. τι. 
γε ΠΑΥ͂ σοΠΊραΙα, ἰπ ΔἸ ΟΠ, ἃ ΨΕΙῪ ΟΟΠΊΠΟΠ 56 οἵ (ῃε δογίϑβὲ 
παραστήσασθαι. 

8 4. οἱ διαφεύγοντες] “ἴῃς Γαιρτνεβ᾽, 1.6. ἔπΠοβα ῆΟ ὑγεῖα τη κῖησ 
σοοά {ΠΕ 1 Ἔβοαρθ. ΚΌΠΠΕΥ 15 αἰπηοβὲ {ΠῈῸὶ ΟἿ]Υ βαϊίου οἵ ποίας ψῆο τε- 
ἰαΐῃϑ {Π15 τεδάϊησ τοσείῃευ ῈΠ διέφευγον ἴπ τΠ6 οἸατῖιβα νΒΊΟἢ [Ο]]Ονν5 : 
1Π6 τηδ]ουν οὗ [Π6 σοτηπηδηΐαΐογϑβ, ᾿ποϊπαϊησ Πιπάοτί, ΒΟ μπδι δου, Δ  εἰβῖκα 
Δη4 ΜΟΙΠΡτθομΐ, ργθίεσ διαφυγόντες ἀπ διέφυγον, Τη (Πδ6 οᾶ56 οὗ {Π6 
ῬαγΈοΙΡΙΘ, [Π6 Μ85 ἃῖα δ᾽τοσθίμευ ἴῃ ἴανουγ οἵ {πΠῸ ῥγδβεπί, ποιῇ ἔπαν 
ΔΥῸ ὈΥ ΠΟ ΠΊΘδΠ5 ΕΠ]ΠΔΠΥ ἀΠΑΠΪΠπΊΟι5 ἴῃ ταρατὰ ἴο διέφευγον. ὕὐΠΉ ΕΓ 
[Π656 οἰγοιυτηβίδησθβ, ᾿ Πανα ἀδίευμηπεα ἴο [Ο]]ονν 1 ἀποὺ, α5 {Π6 γεδάϊησ 
διαφεύγοντες 15 ἴο ἃ σογίαϊη εχίθηϊς θούπα ουΐ ὈΥ ἴῃ ἴογοε οἵ {πΠ6 οομη- 
Ῥοιπηα. Αααᾶ ἴο ψ ΟΠ, ΟἿΥἿ Δαΐμου βἤθνγβ ἃ παι οα Ῥγθα:]θοίίοη. [ῸΥ 
1Π6 Ρῥτεβθηξ ἴθηβε ἴῃ οἴ εὺ 51: ΠΉ1]ΑΥ σοτη ὈΪηδίϊοηβΒ. (ἷ. τὰ δὲ κρέα τῶν 
ἁλισκομένων (1. 5. 2), τῶν δὲ πλεόντων ἔτι τινὲς (Υ. 7. 17) ἀπά {Π6 σοῃ- 
βίαπεν γθουσυϊησ Ρἤταβα οἱ ἀποσκεδαννύμενοι (1. 5. 6), τῶν ἀποσκεδαννυ- 
μένων (1Υ. 4- 9); εἴς. 

εἰς τὸ συγκείμενον] 1.6. λόφον εἰς ὃν δέοι πάντας ἁλίζεσθαι (δ 3). 
8 5. ἐπὶ δὲ διαβάσει χαράδρα5] ἘῸΥ 115 56π56 οὗ διάβασις, οἴ. κατὰ 

τὴν διάβασιν “αἱ ἴῃς ἰοτά᾽ (1Υ. 3. 17). [Ι͂π ΟἴΠΕΥ σαβεβ Πετα {Π6 50Ὁ- 
βίδηϊνε οσουγϑ (6.5. 1 11. 3. 10, 111. 4. 20, 11. 5. 9) {Πε οοπίεχέ Ιεανε5 
1 Ορεπ ἴο τι5 ἰο ἰγεαΐ 11 ἃ5 8ῃ ᾿πϑίαποα οἵ ἴΠῈ δρϑβίγαοϊ ἴου {π6Ὸ6 σοῃοζεΐα, 
ΟΥ̓ Εἶξε ἴο ππάουβίδης ἘΠ6 νγοσὰ 1ῃ 115 ἰβϑτ Πτηδίβ 56 η58 ἃ5 ἀθῃοίπρ ΤΠΘΓΕΙΪΥ 
1Π6 “ γεοαῖε ΟΥ̓7711717167᾽ οἵ ογοββιησ. 

τρέπονται] 5ς. οἱ Θρᾷκες. 1η 1. 4. 5 Ἷἵᾷ Πᾶνε ἃ γεῖ τοσα σειηα καθ θα 
σδησα ἴῃ {Π6 βαδθ]εοΐ οὗ {ΠῈ νεχ. 

τοῦ Ἡ γησάνδρου] 55. τοῦ (λόχου) Ἡ γησάνδρου. Βαΐ τΠ6 Ξεπίθησα 
15. ἃ σΑΥΘΙ ΒΒ Ὶν σοηβίσποίεα οπη6 ονϊησ ἴο ἴΠ6 σα ΤΟι5 βισσθββίοῃ οὗ 
σϑηϊεϊνεβ, ἀπ 1 Δ ΠῚ ΞΙΓΟΏΒῚΥ πο] πθα ἴο τοῖϊανα ᾿ξ ὈῪ ΟΠ ἐϊησ' ΔΙ ἐοσ ἐσ 
τὴς. νγογάβ. τῶν δέκα στρατηγῶν, νγΒΪΟἢ Πᾶνα 411 {Π6 ἀρρεάγαποε οὗ δὴ 
Ἐχρ  απαίϊοη, Δα θα ὈΥ͂ Ξοπη8 οἴποϊοιβ βουῖθα. 

8 6. σὺν πράγμασιν... ἄνευ πραγμάτων] “Ξοτηθ ΘΑΞΙΪγ : οἴου 
αἸβηου γ᾽. ΑἹΙ της Ῥεβὲ εαϊίουβ δάορέε [ῃϊς ἱπιεγργείαίιοη, Ῥαξ 1 οαη 
ἢπα πὸ οἴου δχδιηρ]8 ὙΠΟ ἢ 1π5{1Ηῆ65 50 βί]εα ἃ τιδὲ οὗ ἴΠ6 ρῬρῆγαβθ. 
Τὸ ἀνοϊὰ {ῃ6 αἰπουϊίγ, 1 μΠα5 θα ῬΙΌροβεα ἴο τεπάευ πράγμασιν... 
πραγμάτων ὈΥῪ “Ὀαρσσασεο᾽ ΟΥ̓ Άῳ“εἤεοίβ᾽, ψν 10} 15 σεγδΊ ΠΥ πὸ 1π|- 
Ῥτονεηξηΐ. 

ἐπεὶ εὐτύχησαν͵ῇὴἘ Τὶ 15 Το Δ κα 0]6 {παΐ 411 {πΠ6 μ88, στ {πῸ 
δχοθρίϊοη οἵ {η6 ἴἢγεε Ῥεβέ, σῖνε {π86ὸ ραγίϊοιρ]8 εὐτυχήσαντες ἴῃ ΡΪαοα 
οἵ ἐπεὶ εὐτύχησαν. ἼΠΕ ἴοιτη ηὐτύχησαν, ᾿Πποὰρ} 1ἰ 15 Το ἴῃ ΟΠ6 
σοοά Μ8, 15 Τεα]θοίβα ὃν Κύμπεν, ΟΠ Ργθομς ἀηὰ Μδοιοῃδεὶ, 45 οὗ 
ἀοαθί ι] δας πεητοἵίν ἴῃ {Π6 νυ ησϑβ οὗ ΧΈΠΟΡΠοη. 

8. 7. οἱ δὲ] 56. οἱ Θρᾷκες, οἱ πολέμιοι. Πα 58 Π16 δι ὈΙσΊ ΠΥ Οσσα 5 
ἀραὶ ἴῃ ὃ 8, ψΠετα τῶν μὲν γείειβ ἴο ἰπΠ6 Οὐξεκ ἰτοορβ, τῶν δὲ ἴο 
τὴς. ΤὨταοίαηβ. ὍΠε ορίαϊϊνε ἐπίοιεν 15. οἵ σοιιῖβα [εαπεηΐδεϊνα. 

8 0. τὰ μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς] Τὶ 15 ἢ Ορεη απεβίϊοῃ νεῖ Υ 
ὡμολόγητο 15 ἴο Ὀ6 ἴβκθῃ ᾿πΊροΊβοηα] ]ν, ΟΥ̓ ΜῚ ἄλλα ἔοΥ [π6 πο- 
τηϊηαῖνα : ἴῃ 811] ΡτοΡα 1 ν, ἴΠ6 ἰουτμοΥ 15 {Π6 οοἴτεοῖ Ἐχρ]απδίίοῃ, 
ἴ.6.. “Ὁ. 8}1 οἴπδὺ Ροϊπίβ ἔπεῪ δὰ οοπηα ἴο δὴ δουθειηθηϊ᾽, ΟΟΙΏΡΑΓα 
[Π6 ᾿πηρΡ ΥβΟ Δ] πι56 οἵ εοϑεζε71176 ἴῃ 1 Αἰϊη. 

ἐν τούτῳ ἴσχετο] “αἱ {Ππ|5 Ροϊηΐ {Ππ6γα νγαβ ἃ ομθοῖς᾽, 
ϑδιωδνα δνναὐαννι χσνδι δῶν τς 4.2... πὰ 
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88 το--ἰϑ8. 7714 αγγίυαί οΓ Οἰεϊγίσοῤῥις αὐ (Οαΐῥό. Ζοειγίηρ λὲς 
2γοργεος ἐλγορῖ ἐλ ἐγιέοεγον ο7 {246 εοτιγιίγν Δοηοῤῆονε ἐς 1γιγογημεαῖ ΟΣ 
ἐλε ῥεγζίοτες φοοίξίογε οὐ 116 ΑἸ γεαάίανγε ἐγοοῤο, αγιοῖ αὐ ογῖσθ (ἰε107 7716 5 20 
γείλουο ἔλόηι. 4715 αααἶγέδς ἐο λὴς γολίοτυεγς. 

Ξενοφῶντι] ΤῊΪ5 15 ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ταρσαταθα α5 δῇ ἰπβίαποα οὗ {πΠῸ δ αίϊϊνε 
ΑὈβοαίθ. Κύππευ, ποννανευ, οὈ]εοίς ἴο (ῃ6 Ῥῆταβθ 85 ἱπασοιτγαίθ; ἀπ 
ϑαρσρσεβίβ Δ ΘΧΡΙΠΔΙΙΟΙ ΘΙ ΠΠ]ΔΥ ἴο {Παΐ ΘΠ ρ] γε ἴῃ ἰτεαίϊησ οὗ {Π6 
εἴῃϊο ἀαΐϊνα, 1.6. ἐπαΐ [Π6 Ῥβύβοῃ ΟΥὐΓ Ῥείβϑοῃβ ἴῃ ἡπεβίϊοη Πανα ἃ σογίαϊῃ 
᾿ηΐδγεδέ αηα ραυιοϊραίίοη ἴῃ [Π6 τηδίίου ἴῃ Ππαπ. ὅςε8 ποίβ οἡ αὐτῷ 
ἢσὶ 1: 2. 3: 

ὄντος ᾿ Ἑλληνικοῦ] “1 ΤΠοΥ Παὰ δηγνῃοῖα Πεοατγα {14]ηρς οὗ ὡποίπευ 
ΔΥΤΩΥ͂, ΟΟπϑίβίϊησ οὐ Οτεξεὶς ἰγοορθ. ἂβ. Κιίϊηπμοσ, ΝΟ] Όγεομὲ ἂπᾶ 
Μδουλίσμαθὶ μανα ἀρτθθα ἴο τείδϊη ὄντος, ὑν ΠΟ 15 ΒῸρΡρογίθα τπουθου Υ 
ὈΥ {π6 δυς που οἵ ἔνγο οὔϊ οἵ {πΠ6 (ἢγεε Ἰθδάϊησ Μ58,  Παγε ἀβοϊ θᾶ 
ἴο [Ο]]ονν {Παπὶ, Ππουρὴ (Π6 δαἀα!οη τοαῖβ ανν]ςνναγάϊγυ, ἀπ 15. ΌΥ πὸ 
ΤΏΘΔΠ5. 5ῈΠΠΟΙΘΠΕΥ Ἰπ5 1664 ὈΥ ἴπ6 ψγ6]1-ποννηὴ ὙΠιογάϊάθηη Ρἤγαβο 
ἴο ψῃϊοη ΚΌΠΟΥ γϑίθυβ 5: ἐσῆλθον ἐς Πλάταιαν, οὖσαν ᾿Αθηναίων 
ξυμμαχίδα (Τῆς. 11. 2). Τῃ (Π6 ]Ἰαίίεγ ἰηβίαποθ {Π6 ραγίϊοῖρ!α τα- 
ῬΙθβθηΐβ ἃ ΠΕῸ δη4 ἱπηρογίαπε σοπα!οη, Ὑγ πο σου] Παγαϊγ Πᾶνα 
Ῥεεπ βἰαίβα οἴπαουννῖβα ἴΠπαῃ ὈῪ αὶ αἰβιϊποῖ β θογα! ηαΐθ οἰαιιβθ. 

8 11. ἔλεγον] ΟὈβεγνε {Π6 ἴοτοβ οἵ {Π6 ἴθηβθ, δῃά οἵ. ἔλεγεν ἱπ 
1. 5. 11. Ι͂ἢ [{Π6 οἴαιιβα ϑνΠΊΟῇ [Ο]]Ονν5, {ΠῸ Ροβιίοη οἵ {πε ννογά νῦν 
ΤΉΑΥΚΒ ᾿ξ ἃ5 δπηρῃαίϊο. ΟἸμούνῖβα 1 ννοῦᾷ πδίαγα!ν Πᾶνα βἰοοά 
Ῥεΐνεθῃ ὅτι απ πολιορκοῦνται. 

8 1τ2. ἀπολοῦνται... εἶναι] ΕῸΓ ἴπΠ6 σἤαησα ἤοπὶ (Π6 {πΐαγα ἰο {πΠῸ 
ῬτΙαβεηΐ ἴθπβ6, 588 ποΐβ οἡ πορεύεσθαι (11. 3. 27). 

8 14. νῦν μὲν οὖν] ὙΠΕΥΕ 15 ΠΟ Τοσι]αΥ ΡΟ οβὶβ ἴο {Π15 βθπίθποθ, 
1πουρη {πῈ Ἰάδα Ὑν]ο ἢ νγὰβ ργεβεηΐ ἴῃ [ῃ6 τηϊπα οὗ ἴΠ6 Ξρϑαϊκεὺ τηαῦ 
ΡῈ ᾿ἱπίειγεα ἴπῸπὶ ὃ 21, ψπετα ἴΠ6 ΔηΓ{Π6515 15 δοίπ ]Υ σοπιρεἰθᾶ : 
καὶ τὴν μὲν νύκτα φυλακὰς ποιησάμενοι ἐκάθευδον: ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ... 
ὡς εἰς μάχην ἐπορεύοντο. 

ὅσον] 55. προελθεῖν, ὙΜΉΙΟΠ ΤΊΔΥ Θα5}]γ δ ΘῸΡΡ]Ιοα ποτ προεὰλὰ- 
θόντες ἀῦονε. Τῇδ νογὰ καιρὸς νγου]α 566 πὶ ἴο Πᾶνα θυ! ν ΡογρΡΙ χε 
186 σοπηπιθηίαϊουβ ΠῸΠῚ {Π6 ΠΙΠΕΥ οἱ ϑιιρσσεβίϊοηβ νυ] Πᾶνα Ῥθθπ 
τηδᾶβ ἴο δχρίαΐη ἴ{. Δ  εῖβίτςα ὑπάθυβίδη 5 ἃ ἴο ππθᾶῃ ἴπαΐ ἐπ μετα 
ἴο σοπίϊπαθ ἴΠ6 τηαύοῇ {1} {ΠεῪ Ῥεσαῃ ἴο ἴβε] ὄἊχῃαιβίεα : ἱΚσίσοσ, {Π] 
ἴΠϑῪ σουἹά ἢπα ἃ 5αΐε ροβι[οὴ ἔου {πεῖ ἐποαμηριηθηΐ. Τί νου] θὲ 
ἃ 5ΒΙΠΊΡΙΘΥ Ἔχρ]απαίϊοη ἴπαπ ΕἸΓΠΟΥ ἴο ἀβϑιθηθ {παὶ [ΠΟΥ ὑναγα ἴο σεῖ 
85 [ΔΥ 85 ῬΟΞΒ10]6 οἡ {με ῖγ νγᾶν Ὀεΐοτα [Π6 πἰϑιι8] σα ρρϑι- τη 6. 

ἐφορῶν ἡμᾶς] “Κεορίηρ τι5 ἴῃ νἱενν᾽. 
8 15. παρέπεμψε δὲ... καυσίμῳ! ὙΠῸ ἱπίτοάποίίοι οὐ (ῃϊ5. ρατεη- 

{Πεβϑὶβ, δὐνννασα 5 1 ὉΠαΟΙΡίΘαΪΥ 15, πθθα ϑοαυ Ὁ ΘΙ ΡΥΪσ6 τ5. ἴῃ 
ΧΕπόρμοη, δχοαρὲ οα {π6 στοιηᾶ {πΠαΐ Πα 15 511] ογβάϊίθ Ὁ βοῖπε 
οὗ ΠΪ5 δ πη Γο 5. Ὑν ἢ ποαΐπεβϑϑ ἀπα ο]ορᾶποα οἵ Ἔχρυθβϑίοη. 

καθορῷεν] ΕῸΓ [Π6 ῬΘουΠαΥ σἰσπιῆσαποθ οἵ [Π6 οοπιροιιπα, 566 
ποΐβ οἡ κατιδεῖν (1. 3. 11), 845 ΜῈ] 45 ἃ 5] 1] αὐ π568 οἵ {Π6 νερ ἴῃ 
1. 8. 26. 

καίειν ἅπαντα, ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ! ΟἿ. 8 το, ἔκαιον πάντα, 
ὅσα καύσιμα ἑώρων. ΤΠ 1. 1. 5 Πᾶνε δὴ δχαιηρία οὗ ἃ 5: ΠΊ1ΠΑΥ σοη- 
βἰγαοίϊοη : ὅστις δ᾽ ἀφικνοῖτο... πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο. 

, 33--2 



510Ο ΦΧΡΕΧΖΘΙ ΟΕ [πὴ 

8 16. οὐδαμοῦ] ὙΤΠε σοιηθιπαίίοη οὗ δῇ δένει οἵ τεϑὲ στ 8 
ψΟΥΌ οὗἉ τηοίϊοη 15. Ἔβρεοία! ΠΥ [τεηπθπί 1π Ροδίσυ. ΟἿ. Θόορῃ. 7γαελ. 40, 
κεῖνος δ᾽ ὅπου Βέβηκεν οὐδεὶς οἶδε. Τί Οὐσοιιβ ἀσαΐη 1 ὃ 23 οὗ {Π8 ρτεβεηξ 
“Παρίου, δῃηᾷ ου ἃποίμου Ἔχαιηρίε οἵ [Π6 Ἰάϊοιῃ, οἵ. ἔνθα... ἐσπεύδομεν 
(τῦ..8- τὰ}. 

πολλὴ] 5ς. ὁδός. 
εὶς Χρυσόπολιν] ὙΠΕ τηοάθγῃ «δολίαγί, Ὑν ΠΟ σἰαπᾶθ ονεῦ ἀραϊηβί 

ΟοπβίδητΠΟΡΙα οα {με Αϑίαϊτις 546. οἵ ἴ[ῃ6 Βοβρῃοῖιβ, Ὑπὸ Ταχκβ 
041] 1 γε ιμαα. 

οὔτε πλοῖα ἔστιν... μένουσι δὲ αὐτοῦ ὙΠΕ ᾿γγθσι]αυν ἴπ {π6 δη- 
ἘΠΠΉ6βῖς μὰ Ῥθεη δοσουπίθα ἴον ἴῃ ἴνγο ψαγβὶ; (1) ὈΥ δϑϑυσηίησ [Παΐ 
1πη6 αῤοαροῖς ἴῃ ἴπῸὸ πηϊπα οὗ {ΠῈ 5ρβαῖκεὺ νγαὰβ ἴο {πΠ6 [Ὁ] οννίηρ εἤδοῦ: 
εἰς Ἡράκλειαν δέ, ἔνθα πλοῖα ἐστι, πολλή ἐστιν ὁδὸς πάλιν ἀπιέναι, 
Δ Πα (2) ὈΥ τοραγαϊησ [Π6 επίγα βεηΐθησα 85 ἃ σοι παίίοη οὐ {πὸ 
σοπϑίγαοίοηβ, ἴῃ πα οὗ ψῃΪΟῃ {ΠπῈ ΡῬᾶτα]16] οἰδιβαβ νοῦ] παν ῬΈΘη 
Ἰηἰτοάποεά. ῬὈΥ οὔτε... οὔτε (6... ἐκεῖ οὔτε πλοῖά ἐστι... οὔτε ἐπιτηδεια), 
Δ 1ῃ ἴΠ6 οἴπεὺ Ὀγ μὲν ἀπᾶ δέ (6... ἐκεῖ ἀποπλευσουμένοις μὲν οὐκ ἔστι 
πλοῖα... μένουσι δὲ κιτ.λ.).,. ΒοΙΠ ΕΧρΙηδίίομβ ἈΡΡΘαΥ ἴο τὴ8 ἴο θὲ 
ΘΠ] ΆΆΠΥ [ἀγ- [εἰς μεθα. Τη 15 παίπγαὶ οὐου ῃς βεηΐοπεα νου] πὸ ἀοαδί 
Πᾶνα βίοοα δἃ5 [ο]]ονα: ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖα ἔστιν...οὔτε, εἰ 
μένομεν αὐτοῦ,...ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, Ὀπῖί, ν»ΠΕΊ ΠΕ ΤΟΥ {ΠῸ βακα οἵ νασγί είν 
ΟΥ̓ΘΠΊΡΠ Δ 515, [Π6 ΒΘοοπα οἰαιιθα ὈΥ ἃ ΨΘΙΥ͂ ΘΟΙΏΤΊΟΝ Ἰ4ἸΟΠπὶ 15 Ρτγεβθηΐθα 
ἴῃ ἃ 5[ΤΟΏΡΘΥ ἴουμη. 1 ἤανε δἰγεδαν ποίϊοθα ΤΠΔΠΥ 51}118Υ ΕΧΔΙΏΡ[65, 
6.5. ἴΠ6 ἐταπβϑροβιτίοη οἵ δύναμαι (11. 5. 4), ΔΠα ἃ Ράβδασα ἴῃ 11. 1. 7. 

8 17. τῆς σωτηρίας ἔχεσθαι] “Ἰεπα ἃ ΠΕΙΡΙηΡ ΠαΠα 1ῃ 5ΕΟυ σ᾽ ΟἿΤ 
ῬΓαβογναίοη. [Ι͂ἢ 1Π6 δπϑιΐϊηρ βεπηίθποθ ἴΠ8 οὐάευ οἵ ἴπ6 ψγογὰβ 15 
ἃ5 ἴο!ονβ: ἀλλὰ χρὴ πορεύεσθαι, (οὕτω) παρασκευασαμένους τὴν 
γνώμην ὡς κ-τ.λ. : 

8 1τ8. τοὺς μεγαληγορήσανταθ ]͵ (ΑὈΠΊΡαΓΘ ἐῃ6 βρβεεοῆεβ οἵ {πε 
Ατγοδάϊαηβ δηὰ Αομδθδηβ 845 ἴΠΕῸῪ ΔΥῸ σίνθῃ ἴῃ ΥἹ. 2. τὸ. πλέον φρονεῖν 
15 ἴο θὲ “ν βου [Πδῃ γοῖ ΠΕ σῃ ουγ5: ὑγΠ116 μεῖζον φρονεῖν, ἃ5 ΤΙ Ποτέ 
Ῥοϊηΐβ. οπΐ, ἀεποΐεβ 2721 πα σε]: εογι εΐεζεεθ. “ΤῊ βεπίϊπιθηΐξ ετη θοαϊεα 
1η 15 βθοίϊοη 15. ἃ ἰανουγιία ομ6 ὙΠ ΟἿ Δα ΠΟΥ, πα] νγὰ5. ΡΓΟΡΔΌΙΥ 
Ῥογγονγεα του {πε ροείβΌ. (ΟἿ. θοόορῆ. 7γασςλ. 280, “12. τ27---133 εἴο. 

τοὺς ἀπὸ θεῶν ἀρχομένου:] (Οπρατα {πεῸ Ρῆγαβε ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρ- 
χεσθαι (Ατῖδί. Κ7ὲ52. 8406), νγετα {πῸ τϑίθγεησα 15 οἰ θαυΎ ἴο ἃ ἔογπὶ οὗ 
ἀεαϊοαίίοη, νΕΥΥ ΠΘΑΥῪ Θαυναὶοηΐ ἴο Οὐ σίᾶσθ Ὀεΐογθ τηθαί. ΤῈ 15 
απο] ἴο ἀνοϊά {Π6 ἱπίθγθποα {παΐ ομα οἵ ἴΠπθ6 οὈ]βοίίοηβ ταϊβεα ὈΥ͂ 
τῆς Ατοδάϊαηβ ἀπ Ασμαθαηβ ἴο {πὸ δας ΠΟΥ οὗ ΧΕΠΟΡΠΟΝ πναβ ΠῚ5 
ΠΑΡΙ οἵ ἀβοιϊαϊηρ 411 4 βΈ]Οη5 οὗ ᾿ἱπηροτίαηοα ὈῪ ἴΠ6 ογᾶθαὶ] οἵ 5δουϊῆσθ. 

δ8 τορ- ι. 7}1ὲ6 Ογερῖς αὐσατιτο ἴο ἐδδ γέδειο οὔ ἐλιε17, εοτε7177,},)7)2672, 
Φηιγ7ε271.0᾽ ατιαἱ αἸ65Ἴγογ 171. δυεγγέλη),.. αἰογῖο ἐλ {7716 ο7 ἐλεῖγ γ»παγεᾷ. οὐ 
αγγίοϊγεο αὐ ἐλε ΔΑ 17ι χιροοίτογε ἔλεν  ηαῖ τέ αὐαγιαογιεα: ἐλε 7 ἀγαεζαγι 
Λαυΐγιρ αἰεσαηγεῤεαῖ αὐ γιρλέζα ί, απα {16 ΑἸ γεααϊζαγις αὐ ααγ-όγεαξ ογὲ ἐλ6 
7ομβοτοῖ72ς᾽ γ10771171.-. 

ἐφ᾽ ὅσον καλῶς εἶχεν] 510. σπείρεσθαι. 
ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα] (ΟἿ. Π|. 4. 30, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπι- 

παριόντες. ΠΕ νεῖ 15 ΠΊΟΥΕ ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ τἰιϑε ἴῃ ἃ ἰθοῃηΐοαὶ 56 η56 
(ε.σ. ἴῃ ΤΠπο. 1ν. 94; 4ΠπΠ6 ΕἸβθννῃεσθ) οἵ ἃ σεῆθῦαδὶ “ γβιϊησ [Πς6 γταηῖκϑ᾽ 
οὗ ΠΪ5 ἴτοῸ 05 εἰἴποὺ ἴο ᾿Ἰπβρθοΐ οὐ δα άγαββ {Πειη. 



τ6---26] ΦΝΟΖΕ ὁ. Ὁ ΤῚ 

καὶ ἡ στρατιὰ δὲ] 55. ἔκαιεν. ῬῸΓ [Π6 σοπθ᾽ηαίίοη οὗ καὶ...δέ, 
566 ποΐβ οἢ καὶ στρατηγὸν δὲ (1. 1. 2). ΚΌΠΠΕΙ 4115 αἰοηίίοη ἴο {Π6 
ἕλος {μαὶ ἡ στρατιά, ννῆϊ] ἢ 15 Ποῖα σοηίγαβίβα ἢ οἱ ἱππεῖς δηα οἱ 
πελτασταί, τιυδὲ 6 τεσαγαάθα δ5 βαπίναϊεηΐ ἰο οἱ ὁπλῖται. 1Ιῃη (865. 
είί. (ὐαδί. τττ. 38 [Π6 βαπ16 ἰδ ποίίοη 15 τηδάθ Ὀείνγεθη ἐχεχεΐζις ἀπ 
ἐφιεῖίαζηδ. ΠΏ Θηρ] ουυηθηΐ οἵ [Π6 ῥργεβθηΐ ρδγίοῖρ]α παραλειπομένῳ 
ΒΕΘΙῺΒ ἴο πΠΕβα δχρ᾽απδίίοη. [1ΐ πιαῦ 6 ΟὨΪΥ Δποίπευ ἰηβίαηοα οὗ {πΠ6 
Ῥεου]]αυγ ποίϊσεα ἴῃ σοπηποχίομ ΨΊ οἱ διαφεύγοντες (Υ1. 5. 4. Μοτε 
ῬΓΟΡΑΌΙν, πούγενευ, ᾿ξ 15 πβεα ἰηβίθαα οὗ ἃ ραϑέ ἴβηβε ἴο σῖνε δα! 04] 
Τα α] ΠΥ ἴο {Π6 5οαπα. 

᾿ καὶ τὸ στῥάτευμα πολὺ εἶναι] ΤῊΪ5 οἸαιιθα Ἔχρ]αΐηβ [Π6 τποίϊνε [ῸΓ 
{π6 οὐ σῖηα] ΟΥάοΥ (8 15): ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα, ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν 
καυσίμῳ. 

ὃ 2ο. τά τε τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων... «καὶ αὐτοὶ...πυρὰ ἔκαιον] ΤῊς 
ἔνγο οἰδιιβαβ οἵ ἴΠ6 βεῃΐθηςα ἃ΄6 ἴῃ 5(ὙἸοξ σοΥταβροπάθηςθ, ἴΠ6 ῬΑΥΆΡΤΑΡἢ 
ΒΊΟΝ βεραγαίεβ ἐπε (ἀπεῖχον δὲ ὡς τετταράκοντα σταδίου) Ὀεϊησ 
Ῥαγεηςπείιοαὶ. 

8 22. ἐλάνθανον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι] “[οἰπα {ΠοΠΊΞεῖνγε5 
ὉΠΕΧΡΕΟΙΘαΙΥ ἀροη [Π6 βαυτηγηϊέ οἵ (πς Π1Π1᾿. ΤῊδ βαπὶα ΡὨγαβΘ Οσσα5 
ἴῃ ἴῃ6 ἐδ 7ὲ ὀη65. 1Χ. 3», ἐκ τοῦ βραδυτάτου ἀρχόμενον οὕτως αὖ εἰς 
τὸ θᾶττον προάγειν (χρή), ὡς ἂν μάλιστα λανθάνοι αὑτὸν ὁ ἵππος εἰς τὸ 
ταχὺ ἀφικνούμενος. 

ἐπολιορκοῦντο] ΤΠ π86 οἵ (Π6 ἱπηρεγίθδος μαὰθ δε ἀϊβοιιθβεα [ἢ 
σοπποχίοη ] (Π6 τοαάϊησ ὡρμῶντο ([οΥ ὥρμηντο) ἴῃ 1. 1Ο. 1. [ἢ 
[6 Ῥγαβθηΐ Ἰἰηβίαπσα ἴἴ [ἤγονν5. ὕδοὶς {Π6 δοίίοῃ οὗ {Π6 νεχρ ἴο {π6 {πη 
ΠΘΠ ΧΘΠΟΡΠΟΗΙ τεορῖνϑα τη!ογπγαίίοη οἵ [Π6 Ὀ]οοΚαααδ. 

8.23. ὅπου δέ] ὅεε ποίε οἡ οὐδαμοῦ (8 τ6). 
88. 24--;ςοδίὶα. οὐδε Μηιείϊγιο ἐλαΐ ἐλε σαγγίδογε Παα οἰαγέεξα 171 ἐῆε α71- 

γεείϊογε οΥ Οαἰξε, Χομοῤἧοηε αγιαὶ Δ ἐγοοῤς γολίοτυ αγια ουογίαζε ἐλέη. 
7214 γεασοηῖς τυλϊολ λαα ἐπαμεεα ἐλε “ΑΙ εἤαεαγις πα ΑΙ γεαάίαγις ἐο αὐαεαῖογε 
ἐλεῖγ οἰγογιο]οία. 

συμμῖξαι... εἰς Κάλπης λιμένα] ΤῊΘς σοηβίχιοιοη 15 ἃ Ργθσπαηΐξ οη8 
ἴου ἐλθόντες εἰς Κάλπης λιμένα τοῖς ἄλλοις συμμῖξαι, ἀπα [8115 ἀπά οΥ {ΠῸ 
Β8ΔΠῚ6 ΟΔίΘΡΌΙΥ 85 ἴποϑ8 Ποία ἴῃ ΘΟΠΠΕΟΧΙΟΙ ὙΨ]ΪΠ 1. 1. 5», ΠΙ. 6. 11, 
ν. 2. 3 εἰς. 

ἐπὶ Κάλπη9] ΟὨΪΥ ἔννο μΜ85, Ῥαΐ {πεβεὲ {πΠ6 ἔνο Ῥεβί, σῖνε ἐπὶ 
Κάλπην ἴῃ ΡΙαοθ οἵ ἐπὶ Κάλπης. ΒοΙΠ Ρῃγαβθθ ἀγα δα τη 5510]6, 1Ποῦθ ἢ 
186 δοοιξαίϊνθ, δοσοσάϊηρ ἴο 16 νν6]1-Κποννῃ αἰδεποίίοη Ὀεΐννεεη ἐπ᾽ 
οἶκον Δα ἐπ᾽ οἴκου, σἶγεβ συξαίθυ οἰθασπθθβ ΔΠ4 ρτεοϊβίοη ἴο {πε οδ]εοΐ 
[παῖ 15 ἴῃ νίενν. 

8. 25. τῆς νυκτὸς] 85:6 ποία οη σταθμῶν (11. 2. 11). 
8 26. ἐξῆκεν)] ΤΥ. “16 {τη μα εἰαρβεά᾽, ἴῃ δοοογάασπος ψ]Π {ΠῸ 

ΒΡΘοΙαὶ οτος οἵ 1ῃ8 νεὺρ ἥκειν (11. 1. 9). ὙΠ6 σοιηροιπηα Οὐοι5. ἴῃ 
ΘΟΡΗ. “17:11... 806, 

, “-“ ΤΑ ’ Ἔ 

κάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου 

ΜΉ116, β᾽ πλ1] Αγ, {πῸὸ Ρῆταβα μὴ ἀπολιπέσθαι ὑμῶν τηᾶγ Ὅς Π]υϑἰταίς ἔτοτα 
ΘοΡῇ. κε. ττόρ, 

τοῦ σοῦ θανοῦσα μὴ ἀπολείπεσθαι τάφου, 



ΤΕΣ ΧΟ ΤΟ ΕΣ ΈΛΕΥΣ [ΕΗ 

Δη4, ΡΟΒΒΙΌ]Υ, ποτὶ 7γαελ. 1275. 

λείπου μηδὲ σύ, παρθέν᾽, ἀπ᾽ οἴκων, 

ὙΠΕΥΘ, Πουγανεῦ, {Π6 σοπβίγαοίοη οἵ [Π6 βεπίεποα 15 ποῖ ΘΠΕΓΕΪΥ ἔτεα 
ἴτοσὰ ἀουθί. 

(ΟἸΕ ΑΒΜ ΙΒ. ΔῚΣ 

88 τ--ὸ, 7112 εοηιίτιεαῖ ἐγοοῤς δγισαηη αἰογι ἐλε φεα-σλο76 απ ο 7171" 
ἐλὲ λαγώοιιγ οΥ Οαἦῥο. 7116 οἵϊεαΐίογε απ 2 γεῖεα ἐλαγαείεγίξέϊες οὕ Ζλ6 
2{ἐκεθ αγὲ αἰδεεγῤεα. 

ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ] ὙΤῇδ Ξυρβίαπενα ἰς γον Ῥογγονγεα ἔτοτα 
ἩοΙηοΥ, Δη6] Οσου5. εἰβενθεσα ἴῃ Χεπορῆοη. [1}ἢ Ηετοάοία5 δπᾶ {πῸ 
Τοηΐο νυ τΕΥ5 1ἴ 15 Οἵ σΟΠῚ ΠΟΤ ΟΟΟΌΤΓΘΠΘΘ. 

ἀρξαμένη δὲ... ἐστὶ") (Γ, δυναμένη ἣν ἴῃ ΡῬΙαοε οὗ ἐδύνατο (11. 5. 13). 
ΤῊΘ σοπηθΙΠδίϊοη 15 ἴπ Ὀοΐἢ οα565 τηοσα ἔοσο Ὁ] 6 ἔῃ [ΠῸ 5 Ρ]6 νετῦ : 
ἨΘΥΕ ΠΊΟΥΘ ΘβΡβοΙαΠΠ}ν, ΠεΥΘ, ἴῃ δἀαπίοη ἴο ἴΠ6 1668. οὗὨ {027227262226216712, 
νγῈ γε αῖγα Π6 ΠαγίΠεΥ ποίϊοηβ οὗ ἐχΖεγιέ απα 2γοϊογ σα ΐ2072. 

μέχρι Ἡρακλείας), ΚΌΠΟΥ ΟΌΞεγνεβ {Ππαΐ {πε εἰϊεέγέεξ οἵ Ἡοσδοῖθα 15 
τηδδηΐ, ποῖ {πὸ εζήν. Αἱ {πΠ6 ρυεββηΐ {{π|6 {Π6 ἴονγῃ οἵ Ζ7εγακῖξ οσσιΡ165 
ΟἾΪΥ ἴπ6 βουίῃ-νεβδὲ σούπεὺ οἵ {πε βραςε σονεσεα ΒΥ {π6 δποϊεπέ οἰΐγ- 
ἼΠΕ σοηῃδβίγποίίοη εἰς τὸν Πόντον εἰσπλέοντι, “ΟἹ ὙΟῸΓ Υἱρῆΐ 45 γοι 541] 
᾿πῖο {π6ὸ Επχίπε᾽, τπὰὺ θὲ {Ππ5ἰγαΐεα τΌΠ 111. 5. 7. ὡς μηδὲ τὰ δόρατα 
ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους. 

8.2. εἰς Ἡράκλειαν ἐκ Βυζαντίου]Ἵ ΤΠ Παγθουγ οὗ Οαΐῥε ντὰβ ἰϊα- 
αἰεα «ῇοιέ τηϊάνναυ Ὀαΐνγθεη {ΠῸ ἔννο οἰζϊεβ, οὐ ἀουέ γοο βίδαϊα ἔτοση, 
εδοῇ, Πουσἢ Αὐτίδη γθργεβοηΐβ {ΠπΠῸ ἀϊβίδποα 85 σοΠβΙ ἀοΥα Ὀ]Ὺ σγεαΐεσ. 

ἀλλὰ Θρᾷκες Βιθυνοί] Ὑὕννο 5Π|ρῃϊξ αἸΠου] 165 οσσυγ ἴῃ σοπποχίοῃ ἢ 
ἘΠ15 γεδάϊησ: (1) ψ ΠεῖΠευ {πΠ6 ννογάβ ἀλλ᾽ ἢ αἴε ἴο ΡῈ βυθβεςαίεα ἔὸσ 
αλλὰ οπ {Π6 Δις Πουν οὗ ἔουΥ 1Π θυΊΟΥ Μ85, ἀπά (11) νυ με Που {Π6 οχηϊββίοῃ 
οὗ {Π6 αὐίϊο!α θείοστε Βιθυνοί, πο ἔγαςε οἵ ννῃϊοἢ ΔΡΡΘαΥβ ἴῃ ἴΠπ6 Μ55, 15 
ΠΆΡΔΌ]Ε οἵ ἀείδποθ. ἐΑἂἄὰβ τεσαγάβ [Π6 ἰΟΥΠΊΟΥ πα εβίιοῃ, [Π6 τηδπιιβοσὶρέ 
Δα ΠΟΥ 15 ἀθοϊβῖναε ἴῃ ἰανουσ οἵ {Π6 γεδάϊησ ἴῃ [Π6 ἰδχί : ΨὮΏ16Ὲ ἰῃς 
ΟΤΉΙβϑίοη οὗ ἔπ δυίϊοὶα 15 Ἰπβπεα Ὁν ΚΌΠΟΥ ἡ ἴΠ6 δηδίορυ οὗ {π6 
Ῥῆγαβα πολῖται ᾿Αττικοί, νΥΠ]Οἢ 15 π564, Π|6 ἴῃ. οπε Ῥείοσγε τι5, ῇεη ἐπ6 
ΤΕίθσεποα 15 ΟΠ]Υ ἴο ἃ ὄγαγελ οΥ ͵’αεζϊογε οἵ ἴῃ 8 παίΐοῃ. Θ᾽ ΠΜ]ΑΥΥ ἴῃ 
ἘΠΡΊ5ἢ νγα Πανα {Π6 ἰδυπηβ “471010- ϑαχοι, “171510- 7γαζαγι:, ὅτο. 

ἐκπίπτοντας] -- εδείος, “ σαϑὶ ἀβῆοτε ὈΥ βῃιρνσεοῖκ. [πὶ {Π6 τηδ]ουϊν 
οὗ {π6 μ85 ἴῃ ψοτϊὰ ἢ 15 ᾿ἰπβετίβα Βεΐοστα {Π6 ρασίορ]θ. Μδοιηομδαὶ 
ΔΟσΟΓαΙΏΡΙΥ τοίαϊηβ 11, ΠΟ ΘῊ 11 15 οτη{εα Ὀγ Κύπποσ, Ψ ΟΠ Ργεομέ ἀπά 
τῆς Ῥεϑὲ (ὐσειτηδῃ εαἀϊίουβ οἡ ἴπΠ6 στοιπηα {παΐ {Π6 οἸδιιβεβ αύα ὈΥ ΠΟ τη 68 ῃ5 
οὗ εαι8] ἱπηρογίαποθ, ἐκπίπτοντας Ὀεῖησ ὈΠΟΙΘΒΓΙΟΠΔΌΙΥ ἴπ6 ἐπ ρῃδίϊο 
ψΟΥα. 

ἄλλως πως] 55. λάβωσι. ὍὙΠε ᾿πἰτοάποίίοη οὗ {πΠ6 δοουβαῖννα (τοὺς 
“ἝἙλληνας) αἱ {πε οἷοβε οὗ {Π6 ξεπίθησε 15 οδ]εοίβα ἴο ὈγῪ Μυτγείαβ, Ραΐ 
ΘὨΕγτΕΙΥ τ ποὰΐ γεαβοῃ, ἃ5 γ͵ΘῸ Πᾶνα 5 ΠΉ]]ΔΥ ἘΧΑΙΠΊΡ]65 1ῃ 111. 2. 23 (οἵ 
βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ κ-τ.λ.) ἀπά εἸἰξενπετα : ἩΏ116, ἰπ 
της σαβα Ῥείοσε τι5, {π6 δα! 10 15 ῬἜοι]Π]ΑΥ]Ὺ ουο1]6 45 Ἐπ ρΠβιζΖίησ [Π6 
ἴαοὶ {παῖ ποθ ὺ ψετα ἰγεαΐθα {Π6 ὑσοῦβα οὴ δοοουῃηΐ οὗ {ΠΕῚῚ Πδ ΟΠ ἰΐγ. 
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3. τὸ μὲν εἰς τὴν θάλατταν καθῆκον] Αὐσοογάϊηρ ἴο ΑἸηϑνγουίῃ, 

[Π6 μοῦ μεδα] πη 15 πον ο41|164 Αἰ αλήζαγι “ΑΙ ας, [Π6 Ιαββαὺ οπα Καδαγι7ὲ 
(οΥ εἰδεοϊἐζε1) Ααϊζβατι: νγΠ116 [ῃ6 τηοπηίαϊη {παΐ σβθ5. ονοσ {Π6 ἴον 15 
ἀῃε Ααήγκαντι 7 αρὴ. ΑΙ γτϑραγάβ [Π6 ἰουπιαίίοη οἵ {Π6 βεπίεποθ, {ῃ6 
ΟΥ̓ΘΊΠΑ] Ππουγϊπαίνε χωρίον 15 ΒΕ ΒΘ] ΘΠΕΠΥ ταργθβθηΐθα ἴῃ 115. ἴῆγεα αἰνὶ- 
βίοης (τὸ μὲν... καθῆκον, ὁ δὲ αὐχὴν ἀπα τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος) Ὀγ {Π6 
σοηβίχιοίοη ΚΠΟΥΝῚ 45 2 7 6 αῤῥοστίϊογι, ΤΟΥ ΜΠ] ἢ 566 ποία οα οὗτοι... 
ἄλλος ἄλλα λέγει (11. 1. 15)- 

ὁ δὲ αὐχὴν] ἸΚυϊσοΥ σουηραγαβ {ΠῸ ἴευπη κὐγυΐχ, ὙΥΠ1Ο]} 15. πϑθα ὈῪ 
ῬΙΐηγ (1Υ. 5) ἰπ ἀεβουιθίηρ {π6 Ἰβίμπηιβ οἵ (ουϊηῃ. ὙΠῸ ψογάβ. τοῦ 
χωρίου τεδλα ἀν Κυναγα]ν, ραυ Ο]ΑΥΥ ννΠ6 πη γα σοπβιου {πὸ Ἰαχία ροβιτοῃ. 
οἵ χωρίον ἴῃ {Π6 επβαϊησ οἰασβθ. ΝεΙΠοΥ ἀγὰ {πο γῪ γε]αϊγθα [οΥ (Π6 βαῖκα 
οὗἉ ΟἸθαύηθ55, 85 ΠῸῪ ἃ1Ὸ ἃ ΠΟΥ σϑρει θη οἵ {πΠῸ Ἰθαάϊηρ σαρβίαπίϊνα. 
ΤΠΘ εαϊΐοτβ, πουνενεῖ, (ὁ ποί ρΡρθαῦ ἴο ἢανὲ οὔ]θβοίθα ἴο {Π61|, ΠΟΥ͂ 15 
ἴΠ6γα ΔΩΥ͂ 5'σῃι ἴῃ [Π6 Μ55 1Παΐ {ΠῈὺ δῖ ἴο Ὀ6 γεραγάθα ἃ5 δὴ ᾿ῃίεγροὶα- 
[οη. 

8 4. τὸ πρὸς ἑσπέραν) ΑἸ «ἀνεγθϊαὶ σοπβίγποιίομ : {πουρἢ βοῖπα οὗ 
ἕῃς εὐἀϊίοτβ, 1 δΔ1ῃ} 5ΓρΡΙ5εΩ ἰο Πηά, τεραγὰ 1ἴ ἃ5 δῇ δοοιιβαίϊνα αἰΐοῦ 
ἔχων. 

ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ χωρίουΠ͵ἠ ΑἋ τοπηαυα Ὁ]6 οχργοϑβίοη, [Π6 πιθαῃ- 
ἴησ οὗ ψνῃὶς ἢ, ἴο Ἰπᾶσα ἴγοπὶ [Π6 τι86ὲ οἵ {Π6 βιθβίαηίνε [ἢ ἹΙ. 6. 42 
(ἀπιμεν ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας), τχδί Ὀ6 5οπιεί Ὠϊηρ᾽ ἃ5 [0]- 
Ἰονβ : “ἃ βρυίηρ τυλίελ τς σογιεαγιαίξα ὈῪ ἴπ6 Ξἰγοησῃο]α ᾿. 

ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ] Αἰπϑνγουίῃ ποίϊοθϑ {Ππ6 ἰαςξ [Παΐ ὄνεπ αὐ {ΠῸ 
- Ῥγεβθηξ ἔπηθ Π6 πεισῃ ουΠοοα 15. το ἢ ἴῃ {ἰπ]06Ὑ, Ἰηβοιηποῇ {Παΐ 1{ 15 
Κπονῃ ὈΥ͂ {Π6 ᾿πΠΑὈ]αηΐβ ἃ5 “ρ λα) 7λεγεῖδῖ, οὐ ἴπΠ6 “β5εὰ οἵ ἰγεββ᾽. 
ΧΕΠΟΡΠοη 5 ἀεϑουρίίοη οὗ {π6 Ἰοσδ] τ 15 σταρ]εία {πγοῦσπουῦΐ ἢ 
᾿πβίδησϑβ οὗ σαγθ]θ95 νυυϊἰησ, Ποία Ὀ]ν ἴῃ {Π6 ΥΘΟΌΤΥΘΠΟΘ οἵ {Π15 Ραυ Οα]8 Γ 
Ρἤγαβα (ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ) ἰπ ἔννο ϑιιοσαββῖνε βεπίθποθβ, πα 1 {ΠῈ 
ἀεοϊεπβίοη οὗ {πε συ ρβίαητνε χωρίον [Πγοιρ ἢ 4}} 115. οαι565. 

8 5. (τὸ ἐν τῷ λιμέν.})}] ὙΠαβα ννογαβ ἀγα Ομ [6 ἱΠουὲ ποιῖοα ὈΥ 
ΨΟΙΠΡΥυθομί, ἀπα Ῥγδοκείεα Ὀγ Κύμπου απ ΒουπΘΠΊΠΠη 5. “ΔΡευίΠ 
σ]οββοηα ᾽. Δαά ἴο ψΈ]ΟΠ, {ΠΕῈῪ ἄο ποῖ ρρβϑαζ ἴῃ [68 ἔννο Ἰθααϊηρ Μ85. 

τὸ δὲ παρὰ θάλαττανῬ͵α ΑἸ δοσιιβαίϊνα οἵ Θχίβηβιοη, [ΟΥ ΠΟ ἢ σοιη- 
Ραῖε οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες (1: 2, 24). Δοοσογάϊηρ ἴο Καϊϊσου, 
ἴΠ6 σοτγθοῖ βεαιεηςα οὗ [Πη6 οἰαιιβαβ ψγουα παν ῬΘΘη 85 [Ὁ]]Ονν5: εἰς 
μεσόγαιαν μὲν ἀνήκει...παρὰ θάλατταν δὲ παρήκει. δ ΔυςΠοΥ᾽5 τποίϊνα 
ἴῃ ὁπαπρίησ {Π6 σοηϑίσις!οη ταν, 1 {Π|η]ς, θ6 Τοππα ἴῃ {Π6 ἴδοὶ (Πδΐ [Πς 
βιρβίαπίϊνε ὄρος 15 ΟΠ]Υ ἱπα Ἰγθοῖγ {πΠῸ βαθ]εοΐ οὗ {Π5 Ἰαίίθυ οἱδιιβα. 

δασὺ πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις] [Ιῃ [15 σαβ6 {πῈ 
δυΐπου τανογίβ ἰο [Π6 τεσοσηβαα σοηβίγποιοη οἵ δασὺς ΜΙ ἃ ἀαίϊνο : 1π 
11. 4. 14 1ἴ νγαβ [Ὁ] οννεα Ὀγ ἃ σϑηϊῖνα. 

δ. 7, 8. 7712 ἐγοοΐῤο» αἰφεϊίζιε ἐο οεειεῤγ ἐδ οἱγογιρλοϊαῖ, 515 εοίζ,ιο, ἐλοῖγ 
φεηεγαίς ογ α αἐδ776 ἐο «οἱογιῖδε 126 5ῤοέ. 

εἰς δὲ τὸ πόλισμα ἂν γενόμενον] “ἴο {Π6 ΡοβίτΙοη ΠΟ πσῃξ Πᾶνα 
Ῥεθη σοηνεχίθα, αἱ ρίθαβιισα, ᾿ηΐο ἃ ἰοννηῦ: τὸ... γενόμενον Ὀεϊπσ 6΄π]- 
ναὶοπῖ, α5 ΚαΠΠΕΥ ροϊηΐβ οαΐ, ἴο εἰς τοῦτο ὃ ἐγένετο ἂν πόλισμα. ΤΠς 
58 16 Δα ΠΟΥ τ αῖςε5. ΠΟ σοτητηθηΐ Οἡ {Π6 ππιιϑι18] σΠαγδοίοσ' οἵ {Π6 σοη- 
οἰγαοίίοη, {πουρἢ 1 ψγου]α ὈῈ αἰξῆσα] ἰο Ππα ἃ Ῥδγ8116] [ου 11 ἴῃ οἰ αββῖοα] 
Οτθοῖκ. [1Ιὴ “7εἰ . ΝῚ. 5. 17 ΜῈ αν δηοίμεῦ ἰηβίαποα ἴῃ ΠΟ ἢ {Π6 νεὰῦ 
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στρατοπεδεύεσθαι 1 5 οοτη θα ΜΠ ἃ Ργεροβίτοη οὗ τηοξίοη : ἔλαθε στρα- 
τοπεδευσάμενος εἰς τὸν ὄπισθεν κόλπον τῆς Μαντινικῆς. [ἢ οί οαβε5 {ΠῸ 
σοηϑβίγποοη 15 πὸ ἀοαθέ ἃ ΡῬγθσπαηΐ οη6 ἴου ἐλθόντες εἰς τόπον στρατο- 
πεδεύεσθαι ἐν αὐτῷ. πῃ ἴῃ πεχί οἷαιιθα να πᾶνε {Π6 σοηνευβα ΔΊ ΟΠῚ : 
ἐλθεῖν ἐνταῦθα. 

8 8. ἀρετὴν] ἴῃ 115 ψ]4δϑὲ βεῆβο: “σοοάπεβ᾿. ΒΥ πῃάοΙβίαπαίηρ. 
ἴξ, 85 βοῖὴβ οὔ 1Π6 βάϊζουβ πᾶνε βυρϑεβίεα, ἴῃ {πε Πἰταε 4 δοςερίαξίοη οὗ 
αΡΘΠΟΡΟΘ γ᾽ , “ΠΡετα ν᾽, ἃ σοηίγαβέ 15 ογεαϊθα ὑνῃΙ ἢ ἴἰ 15 απο ἰο 
ΤΘΟΟΠΟΙ6. νν1{}} [Π6 βἰαίεπηθηΐ {Ππαΐ {πΠ6 πχοίίνεβ ὑγπῖοῃ ᾿πῆἤπδποεα {π6 
δαἀνεηέσγουβ ὑνοῦα ποῖ ἴποβε οἵ ρβοιη!αΥΥ ᾿πίεδγαβί. 

ἀνδρα9] Ἰηαοῆηϊίθ, {ὸ ψροσαίαῦι τὰ 1 αἴ : ἦ ΜὮ1]6 βοπθ δοίθδ!]ν 
Ῥτουῦρηξ οἴ υβ 1ῃ {ΠΕῚῚ ἰγα] η΄. 

πολλὰ καὶ ἀγαθὰ πράττειν] “νγΕΥΕ ἴῃ ΝΕΙΥ σοοά οδβε᾿᾽, “ ψγεσε ἀοίηνς 
Δα Ιγ Ὁ] ννε]]: [της 1΄6α οἵ Ῥεοιηϊαῦυ ργοῆὶ θεϊησ ΟὨΪΥ ἱποιβηΐα!]ν 
βισσεβίεα. 

δ 9-ττῖ. “471ὲ7' ὀηιγγήγιο ἐλεῖγ 7ηἸογιας τοῖο λααῖ Μαϊ]ογε 171 1} Ἰαΐε 
δἼ ρα σε γ1εγίς, λέ ἐγοοΐῤδ αϑϑογιὦϊε αγιαὶ ἄδεγεές ἐλαΐ ατὴν ἡμέμγε 2γοῤοστίτο)Σ 
,)ο» ῥαγέζηρ ἐλοῖγ γογεῖς σλαΐί ὧς ἐγφαϊεα ας α εατἼέαϊ οὔῶηεε. 1776 ἀδαΐλ 
4 Ολεὶγ' ἐτορῆμις 7 7,2 γξυεγ. “715 φίαεε τς ἐαΐζεγε ὁν Δίξο):. 

τῆς εἰς ταὐτὸν συνόδου] ΤῊΗς σεηϊενε 15 ἀερεπάςπε οἡ [ῃ6 νοτγὰ 
ὑστέρα, νΥ]Οἢ σοηΐαϊηβ ἴῃ ἰί5ε 1 {π6 14δα οἵ σοπηραγίβδοη. ὙΠΕΥα 15 ΠῸ 
515). οὗ σογγαρίϊοη ἴῃ {Π6 Μ55, που ρἢ ΔΝ εἰβῖςε ποῖ πῃγθαβοπδΌ]ν Οὔ] βοΐ5 
ἴο 1η6 αἰβῖισθηθθς οὗ [η6 ορεπίηρ ῬαυΆρΥΆΡΗ, [ΟΥ νΠ]οἢ τῇ δὲ ὑστέρᾳ τῆς 
εἰς ταὐτὸν συνόδου νου] ὈΠα ΘΒ Ομ ὈΪν Πᾶνα Ῥθθη {Π6 5ΠΉΡΙΘΥΓ ἀπά 
Τηογ6 παΐαγαὶ δαπίναϊθηί. (ομραγθ, πονγανεῦ, Ονγοῤ. ΝΠ. 3. 9, ἡνίκα 
δὲ ἡ ὑστεραία ἧκε. 

ἐπ᾽ ἐξόδῳ ἐθύετο] Πα σοΥγεβροπάϊησ Ρἤγαβα οσουτβ Ὀεΐονν ἴῃ ὃ 13, 
ηα θύεσθαι ἐπὶ τῇ πορείᾳ ἴπι ΝΙ. 6. 35. 

τὰ ἱερὰ καλὰ ἐγένετο] ὍΤΠε δα]εδοῖνε καλά, ψν ΠΟ ἈΡΡΘαῖβ ἴῃ {Π6 ἴουγ 
Ἰεαάϊησ Μ88, 15 τείαϊ πεῖ Ὀγ Κιυμησγ, Ὀγδοκείθα ΡΥ Δ ΟΠ] τεοπί, απ 
ΟΠ {664 Δ]Ιοσεί μοῦ ὈῪ Μδοιηῖσῆδεὶ. ὙΠαΐ ἴἰ 15 ποί βϑβεῃίαὶ ἴο {Π6 σοη- 
ΒΕΓ ΟΊ ΙΟ 15 ἀΡΌ ΠΑ ΠΕΥ ΟἸΘΑΥ ἔγοτηῃ 115 ΟΠ ββίοη ἴῃ ΟἴΠΕΥ Ραββασεβ οὗ {Π6 
Ῥτθβεηΐ θοοῖς (6. σ. Ν1. 4.13, 10)... Ηοννενεῦ, ἴῃ {π8Ὸ σαβϑε Ὀείοσε τι {πῈ 
Ἰηα ΠπβοσΙρί δα ΠΟΥ οἸαυ]ν 1π5|1ῆ65 Κ πη οΥ ἴῃ σγεϊαϊπησ τ. ἘῸΓ ἃ {1]] 
ΘΧΑΤΠΙΠΔ[ΙΟη οἵ {πΠῸ Ῥἤγαβα ἴῃ {Π15 Δ Π4 5: ΠΉΠΔΥ ΘΟΠΠΘΧΙΟΠ5, 566 Ποΐβ Οἢ 
11. 2. 3, θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. 

ἑκάστους] “ἰπ Ῥαγίϊεβ. . ὅ66 ποίδ. οἢ 11. 2. 17, δ ηα 1ηἰγοαποξίοη. 
ΤῊς ρΡῆγαξθ ἦσαν πεμπταῖοι τες 8}}5 [Π6 νγ611- Κηοννη ράββασε ἴῃ δὲ Το Πη 5 
(Ο5ΡΕὶ (χὶ. 30), τεταρταῖος "γάρ ἐστι. Τῃ τείεγεποα ἴο ἀναιρεῖν, Καὶ ΠΟΥ 
ποίϊοοβ {πε ἔποὶ παῖ [π6 π]44]6 νοῖοθ 15 σεπουα!]ν Ργθίεγσγεα νῆδπ {ΠῈ 
ΥΕΙΌ 15 πιϑεα ἴῃ {π|5 σοπηθχίοη. Τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες 15 οὗ 
ΘΟΌΥ56 ἃ ΘΟΠΘη564 ἔοστη οὗ Ἔβχργδϑβίοη, {κ8 [Π6 οπα νγα πᾶνε [τε] Θ ΗΓ] 
ΤΕΪΕΓΓΕῸ [Ὁ 1Π 1.1: Ἢ: 

κενοτάφιον] οξ ψετρ. “4472. 111. 304. Ιη Τιο. 11. 345 ἴΠ6 Ομαρίεσ 
ὙΠ σ ἢ Ρῥγεσθάεθβ {Π6 δαποῖα] ΒΡΘΘΟΙ οὗ Ῥρυίοϊθβ, πηθηϊίοη 15 τηδάς οὗ 
ὉΠΟΙΉΘΥ Δ Πα ΨΕΘΥΥ 51 ΠΉ1|ΔΥ [οἸζεη οὗ γεβρεοῖ: μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται, 
ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οἱ ἂν μὴ εὑρέθωσιν εἰς ἀναίρεσιν. ΑἸ] {πΠ6 Μ88, 
Ὑ ἢ [Π6 ἐχοθρίϊοη οὗ {Π6 ἴπγεα Ἰεδάϊησ οπ65, ᾿πίγοάιοθ ἴΠ6 νγογάβ καὲ 
πυρὰν μεγάλην Ὀείογτε {Π6 ἢπ8] οαιιδα (καὶ στεφάνους ἐπέθεσαν). 1)]1η- 
ἀοτί, Ποντενευῦ, 15 {Π6 ΟἿΪΥ δαϊΐου οἵ ποία νγγῆο τεΐαϊηβ {πεηὶ: {Π6 σοπι- 
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Ῥἱπαϊίζοη οἵ ἴΠ6 πυρὰ ψ| {Π6 κενοτάφιον Ῥεϊηρ τε]θοϊθα ἂς δΔη ἱποοη- 
ΘΥαοι5. ΟΠ6 ὈΥ͂ 411} [πΠ6 οἴπεὺ σοτητηθηΐαΐουβ, ᾿ποϊ πάϊησ Ζεαηθ, ΚΠ ΠΟΥ, 
ΟΠ γεομί, Θομ ποι ου ἀπα ΜδομσΠδε]. 

8 11. τοῦ λοιποῦ] ΕῸΣ (Π6 σεηϊίίνε, 5ε6 ποία οἡ σταθμῶν (11. 
Σ. .)ς 

κατὰ χώραν ἀπιέναι...τὸ στράτευμαἪ ὍΠε Ξυρδίαηϊνε στράτευμα 
ΟἸδαυν τοίου ἴο ἀπιέναι ΠῸ 655 {Π8ῃ ἴο εἶχε; Ὀαΐ 1ῃ ΟἰΠΕΥ γαβρθοίβ {ΠῸ 
Ῥάββασα Ρείοσε α5 15 ἃ αἰ βῆσα] ομθ, α5 ἴΠ6 ρῆτγαβε κατὰ χώραν δάτηϊί5. οὗ 
ΒΕΥΈΎα] ᾿πίθυργθία!οη5, ἀπ 1 15 ποΐ βαϑύὺ ἴο ἀδίθυπημθ ὙΠαίΠου {Π6 
ταϊαῖϊνε ἧπερ τείειϑ αἴγθοῦΥ ἴο χώραν, ΟΥ̓ ν᾽ ΠΟΙ ΠΟΥ ΞΟ] 6 οἴ Ὶ βα δίδητνα 
(6. 5. ὁδὸς ΟΥ̓ τάξι) 1 15 ἴο θ6 ΒΡΡΙΙΕα ἴῃ σοηπθχίοη ψ] 11. ὙΠαΐ κατὰ 
χώραν ἀπιέναι τὸ στράτευμα σαῃ ὈῈ ἃ εαιυϊναϊεηΐ ἴον κατὰ τάξιν ἀπιέναι 
τὸ στράτευμα, 45 ἴῃξ ΤηΔ] ΟΥ̓ οὗ ἰπ6 εαϊΐουβ ὑνου]α 56 ῈΠ ἴο ᾿ΠΠΡ]Υ, 
ΡΡΘδΥῖ5 ἴο τὴ6 ἜχίγεΊΕ]νῪ απ Θβ πα Ὁ]6, ΟἿ {πε οἴπεῖ Παηά, 1 σαῃ 566 ΠῸ 
ΟὈ]εοϊίοη ἴο οὐγ ἰακίησ [Π6 ννογᾶς κατὰ χώραν ἹπάΘΡΕΠ 6 ΠΕ]ν, εἰΠῸῚ ἴῃ 
1ῃε βεῆβε οἵ κατὰ τὴν χώραν, “ἴο Ξξίατέ Ποπχονναγαβ. ἐλγομρ ἐλε εοτεγιέγγ᾽, 
ΟΥ̓ ἃ5 ἃ ΠΊΕΥΕ απ να]θηΐ [ου κατὰ γῆν, Δ ΕΧΡΙΔηΔίΊΟη νν Ώ]Ο ἢ 15 1η ρετίθοϊ 
δοοογάδηοε ψ]ἢ ἴΠ6 σου] ποειηεηΐ οἵ ΧεπΟρΡΠΟἢ 5 5ρεθοῆ. [}ἢ δἰ [ΠῸΥ 
ςᾶβα, τάξει ((οΥ κατὰ τάξιν) νν1}}} πανε ἴο Ὀ6 5ιρρ!1εα Ρείοτα {πε το] δίϊνε, 
85 ἔπεσα 15 πὸ 1η{Πππδίϊοη {Παΐ {Π6 (σε εὶςβ Παα ἴο σοτηΊΈ ΠΟ 6 {ΠΕ ἸΟΠΥΠΘΥ͂ 
ΌΥῪ τείγαοιησ {ΠΕῚῚ βία ρβ ; οἴπουνῖβα 1 νου] παν ῬΈθη δαϑυ ἴο οοπηθοΐ 
1π6 ψοτάβ κατὰ χώραν ἧπερ πρέσθεν εἶχε ἴῃ [Πε [Ο]]Ονγ]ηρ 5θηβε : “του ρ ἢ 
{Π6 5δῃγα σοιηΐγυ Ὁ. ΠΟ ἢ {Πενὺ Παα Ὀγανὶοιιβ]γ πη {ΠΕῚΓ νγαγ΄.. 

φάρμακον πιὼν πυρέττων] “ΠῸΠῚ ἃ ἀταισῃΐ ΠΏ ΠΕ Παά ἰαϊζθῃ 
ἀυτίησ ἃ ἔενεγ ᾽ἤ. ΟΥ̓ Ππεῖβ Πᾶνα Ῥτοροβεά ἴο γϑ πα υ 1{ 85 [Ὁ]]Ονν5 : “ ΤΌΤ 
ἃ ἴενεσ Ὀσουρῃξ οἢ ὈΥ 5οπ16 ροϊβοποιιβ ἀσταῦσῃς. Βαΐ, 16 (Π15. παα Ῥββη 
1ῃ6 πιεαηΐησ, ἴΠ6 ννοσὰ πυρέττων σοι] παΐαγα!]ν Πᾶνα [ο]]οννεα τετε- 
λευτήκει ἃ5 ἴΠ6 τηοτα Πηροχγίαπί οὗ [Π5 ἔνγο ραγί!ορ]65. 

τὰ δ᾽ ἐκείνου... παρέλαβε] Ηδ Ξισοεεάεα Ὠϊτη ἈρΡΡαυθη νυ Ὀγ νἰτίπε οὗ 
Ἠϊ5 [ουτηοσ οϊοθ. (Οἵ ν. 6. 36, πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ασιναίου, ὃς Χειρισόφῳ 
ὑπεστρατήγει. 

8 1τ2--1΄6. οὐτυῖγιο το ἐλε γαϊζεγε ο77 τῤῥίϊεσ, Διεροῤἧονε γεεο7»- 
γ,6ηιαἶἰς α7λ 1)μιηη16αἸἸαΐε γεγιουαί γγοηι ἐλεῖγ 2γεπεγιέ φραγέεγς, μέ, α7Ζε7 
γεῤεαίεαί σαςγί μεῖς, ἐλδ ογηδ7ιΣ αγὰ 7ομγιαῖ τεγιασοτγαόίε 707 402]17)16071 71" 
λέ 7ροπγζεν. 174 ἐγοοῤδ 171 φογίδες τ 7.ε ᾧερ172 0 771147771147, αἤα7,Ρ 710 
ἀξΐηι τοΐέλ λαυγιρ {γιαϊεεα ἐλε ῥγίεσέ ἰο γιαΐε ὦ γαἴδε γεῤογέ 707 ἐλὲ 21σ- 
ἐλεγαγιεθ οὐ ἀϊς οτὸγε σελεηη65. 

8 τ5. παραγγείλας παρεῖναι] 510. αὐτόν, τυ ν ΒΙΟἢ {πὸ [Ο]]οννησ 
Ῥαχίοῖρ!ε συνθεασόμενον 15 Ρ]αςΘ4 ἴῃ ἀρτεειηθπηΐ. 

88 17-τ-22. 72 ἐς 2γοῤοσεαῖ {0 τε7ια1 ομέ αὶ 70γα 710 ἐλ ῥεατίϊογι. Χ'έ7το- 
2λογι, ἀστυδογ,, αἰδείίγεες ἐο ἑαΐξε ἐΐε εογιηεαγιαῖ, ας 116 σαεγίχεος, τυλίολ αγὰ 
αραῖ7ε αγτα αἀσαῖ7ι γεῤεαίεαῖ, οὐ σογιξίγετεε τεγεγατοτεγαὐίε. 

ξυνελθόντων)] ΠΕ ΡῬυοποιῃ ἰ5 οἴζεπ ομλ ες, ΠῈη {ΠῸ οοπίεχέ 
Ἰεανθϑ ἢο ἄομθί 45 ἰο {πε βιθ]εοί οὗ {Π6 ρασγίῖοῖρ8. (ΟἿ. θυομένων ἴῃ (Π6 
ῬΥΘνΊΟῖΙ5 Βθοίίοη, Δπα προϊόντων ἸΠ 1. 2. 17- 

8 18. ὡς γὰρ ἐγὼ... ἤκουσά τινος...ὅτι)]͵ Τὸ «νοϊά {Π6 ᾿γγεσαϊαυιν ἴῃ 
{Π6 σοπβίχιοϊοη, ϑομδθίου ργόροβθβ ἴο βαθϑιπΐ καὶ γὰρ ἔγὼ πῃ ΡΙαςα οὗ 
ὡς γὰρ ἐγώ, ᾿πμουρὴ [Π6 Ἰαϊίευ ἀρρεαῖβ ἴῃ 811 [ῃ6 Μ58, ΠΟΥ 5 ἴπεσβ {Π6 
ΒΠσηίοβί ἴγασα οἵ δὴῪ ναγϊαηΐ. Μογβονοσ, ἴΠ6 τεααϊηρ ἴῃ [Π6 ἰοχί την 
ῬῈ θα} Ἐχρ αἰπθα 85 ἃ σομηθπαίίοη οὗ ἔνγοὸ οοπβίγαοίοηβ: (1) ὡς γὰρ 



σι ὌΧ ΡΕΖΘ Οσσι [ΠΣ τὸ 

ἐγὼ ἤκουσά τινος, Ἰζλέανδρος μέλλέι ἥξειν, ἀπιὰ (11) ἐγὼ γὰρ ἤκουσά τινος 
ὅτι Κλ. μέλλει ἥξειν, ΟἾΠΕΙ ΘΧΑΤΉΡ]65. οὐ ΒΊΟΝ γα πᾶνε αἰγεδαν Παά 
ΟΟσδβίοη ἴο ποία 1Π ΘΟΠΠΘΧΙΟη ΜΙ Ψ. 4. 9 8ΔπΠα ΨΙ.- 1- 23. ΤῇἼδ ἰάϊοτα 
15 ἃ ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΟΠΘ, ΕΥ̓ΘῚ ὙΠ νυ ΠΕ 5. ὙΠῸ 8416 [ᾺΥ̓ ΤηοΥ6 σαγοῖα] (ἢΔη Χα- 
ΠΟΡΠΟΙ ἴῃ {Π6 ἰογπηαίΐοη οὗ {μεῖγ. βαπίΐθησεβ. (ρασα, ἴῃ Ῥδγίοι]ατ, 
ΒΟΡΗ. 7 γαεῆ. 394, Δ} 1238. 

ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστὴς] ἘῸΥΪ Δ δοσοιπί οὗ {Π6 οτἱρίη απ ἀπέϊες οὗ 
1πῸ οἴῆοε, 566 ποΐβ οἢ Υ. 5. 190. [{15 ἃ βίπραϊαγ ἔδοΐ [δὲ [Π6 ἀυίοϊα 15 
ομηϊτιςα ἴῃ ΕΥΕΥΥ τηδηπβοσρί τ πουὲ Ἐχοδρίϊοη, {πουρῇ (Πς ἰαχὲ τεϑαβ 
ΔΚ γα Ϊγ, ἀπα πα θθα πΠρΥαπη πη 1 4 }}ν, ννἱΠοὰὲ 11. ΚΌΠΠΕΥ Δϑου 65 
115. ΟΥΙ5ΒΊοη ἴο {Π6 Ἰσποσᾶποα οὗ βοῖηα σοργυὶβί, 0 ἱπηασιπθα [παῖ {Π6 
ψογαβ ἐκ Βυζαντίου ννεῖξ ἴο ἈῈ ἴβδίζθῃ ἴῃ οἰοϑα σοηποχίοῃ ψ] ἢ ἥξειν. 

8 το. μὴ γιγνομένων τῶν ἱερῶν} “ὉΠ]655 ἔπΠ6 5δουιῆσθϑ 5ῃου]4 Ῥσοόνα 
Γὰνουτα]6᾽. ὍΤΠῈ επρ]ουτηθηΐ οὗ οὐ νου] πᾶνε πεσαίινεα {π6 ῥρατσίϊ- 
ΟἸΡΙΕῈ φρβοϊαίεϊν : οἢ {πε οἴπευ παπᾶ, ἴπΠ6 ῥργεβεπέ σου Πα ΟΠ ΠῚ} ]165 
1Ππαΐ 1Π6 περαίϊοῃ 15 ΟΠ]ν ἃ σοπα 008] ΟΠ6 : ἴῃ ΟἴΠΟΥ ὑγοσάβ, παΐ ἃ σοη- 
ἀἸΟΠ4] οἰδιιβα τηϊσηΐ θῈ βυϑ πε τπ Ῥ͵δοα οὗ [πΠ6 ῬαγΈο!ρ]6. 

8. 20. ἐκυκλοῦντο] ΤΠδ τηδ]ου Υ οὗ 6 μ55 σῖνειῃθ βἰηρι!ατ, Ραξ 
186 ΡΙΌγΑΙ, νυ] ἢ ἀΡΡδαῖβ ἴῃ ἴῆτεα σοοά Μ5858, 8π4 15 ὑγείοσσεα Ὀγ ΚΌΠΟΥ 
πα {Π6 Ῥεβί εὐϊίουβ, 15. ΤΏΟΥΘ ἔουο 16 ἴῃ ἃ οαβα Πα 1{ 15 γθαπγεα ἴο 
ΕΧΡΥΘΒ5 (Π6 δοίΐοη οἵ ἃ ἰαῦσα ΠυΠΊΡΕῚ Οὗ Ρεύβοῃβ ζαζε 1η6Ἰ1υτα μαζί. 
ΟοΙηραῖα ἃ 5111] τῆοσε βευκίησ Ἐχαρ]6 οὗ {πῈ ἸάϊοηΣ ἴῃ 11. 1. 6, τὸ δὲ 
στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον, ὅπως ἐδύνατο, ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς 
βοῦς καὶ ὄνους" ξύλοις δ᾽ ἐχρώντο κ.τ.λ. 

8.21. ἐν τῷ ἐρυμνῷ χωρίῳ! Τῆς 5ἰτοησπο α οὗ ΠΟ δῃ δοσοὰηΐ 
τγὰ5 σίνβη ἴπ ὃ5 3-Ἴ. 

8 22. ὡς οὐδὲν δέον] ἘΕῸΓ δέον ΘΟΠΠΘΙΑΘΥ ΡΥΟΡΟΒΕ5 ἴο γϑδᾶ δέοι, πὲ 
16 Ῥδυίορ]8 15 πϑαίου Δ η6 τηοσα ἸΠἸοπγαίϊο. ΤῊ σομβίγποιοη 15 Ῥ͵Ὸ- 
ῬΔΌΙΪΥ {παΐ οὗ δῇ δοσιιβαΐῖϊνα ἀρβοϊαΐε, Πουσ ἢ {Π6 Ῥάββασα ἴῃ 11. 5. 22» 
ΙΓ 0 ΚΠ ΠΟΥ σοι ΡαΥεβ 1{, 15 ποΐ ΘΠΓΓΕΙΥ ἀπα]ορσοιβ οὐηρ ἴο {ΠῈ 
ΟΙΆΙββίοη οὗ ὡς. Ἀσοογα ΠΟΥ ἴῃ {Π6 Ργαβεπί ᾿ηβίαποα βθπηβ οὗ [Π6 δαϊ]- 
ΤΟΥΒ ῬΥθίευ ἴο ππαεγβίαπα ἐστι. 

βοῦς... ὑφ᾽ ἁμάξης] “οχδῃ ἔτομη πἀπᾶευ ἰῃ6 νγασοη᾿. ΘΙΤΏΠ]ΔΥΥ τγ8 
Βανε ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς ἴῃ {πΠ6 Ῥάββασα οὗ 11. τ. ὅ, ἴο 
ΜΓΠΙΟῊ ταίθσεπμοθ νγαὰβ τηδάθ ἴῃ {πΠ6 ποΐβ οἡ ἐκυκλοῦντο (8 20). 1 ΔΠὶ 
ΒΌΓΡΓΙΒΕΩ ἰο ππα {παὶ Μδουλ Πα 6] [Ὸ]]ονν5 ΘΟ ποι θυ, γΠΟ--- ΡΥ Εν ἴο 
ΘΏΒΌΓΘ ὉΠΙΓΟΥΤΉΪΥ ΜΠ ἃ Ῥάββασα ἴῃ ὃ 25 ΔΠα ΡΔΙΙΥ [τῸΠὶ ἃ τηϊβία θη 
τοηάοηηρ οὗ ἴΠ6 νγοσάβ εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη---οα15 βοῦν ἴῃ ῬΙαςε οὗ 1Π6 
ΡῬΙαγα], {πουρῇ [Πδ Ἰαϊίευ 15 βδαρρογίθα Ὀγ {π86ὸ δυςπουιν οὗ 41} {πΠ6 Μ585. 
ὙἼΠαΐ ἃ σαγεῖι! βοῃο]αῦ ΠΚα ΘΟΠ ΠΕ  ΕΥ μου] Πᾶνε σΌΠΕ ὩΘΕΓΑΥ 1ἢ 50 
ΒΠΏΡΙΒ ἃ Ρῆγαβε 85 εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη 15 ἴῃ 1156] γϑυηδυτα Ὁ ]6 : 511} τηοσα 
50, Παΐ Π6 5ῃοιπα Πᾶνα Ῥγοροβϑα ἴῃ σοηβθαπεπσα ἴο Ἀ]ΓΕΥ ἃ Τεσορηϊβθ4 
τεδάϊησ. ὍΤῃα ἐθοΥυ ὈΥ ΏΙΟῊ ΠΕ γείευβ (Π6 Ῥγοποιη τυύτῳ ἀἸγΕΟΙΥ ἴο 
βοῦν νου] 6 ἀπίθηαθ!θ, αν 1 {π6 δἰζθυαίίοη ῃῖο μῈ δανοοαίεβ 
τνεγα δα μη! {66 ᾿πίο {πε ἰεχί. 

προθυμεῖσθαι] 15 {Π6 τεδαίησ οὗἩ [Π6 Μ55, ἀπ μα5 Ῥεβπ ΘΈΠΕΓΑΙΥ 
δοοερίεα ὈΥ ἴῃς βαϊέοῦβ, ἐΠποιιρἢ 'Καμπεῖ ποῖος ὙΠ ἌΡΡΙΌΨΔ] δη ἴηρε- 
πίουβ σοπ]θοΐαγα ὈΥ Βοιποπηαηη, Ὑγη0 Ῥτόροξεβ προθύεσθαι ἴπι {πε (ο]]ονν- 
ἴῃ 56η56: τορσαραΐ ΟἸβδποσειη πῇ ΡῬΥϊα5 βδουιποατγεί (56. σοσ 7115) ΠΌΤΗ 
ἴῃ ε0 Ρεοοδεϑοΐ αποα ἰδία βδουϊῆοι ρσδθὶπάϊα περ]εχῖββεῖ. ὙΠ6 σοτῃ- 



τ9--25] ΔΙΟΖΈ5. 517 

Ρουπα προθύεσθαι ἰ5 Τοππηα ἴῃ ῬΙαΐ. Ογαΐ. 401 Ὁ, «πᾶ αἱ ᾿ἰϑαβὲ ἔννίςα ἴῃ 
ἙχτρΙ 65. (7071 805, ἀπα ,ϑηζ2]. 20), ἱΠπουρ] ἴῃ [Π6 ἴννο Ἰαίίαυ ραββαραβ 
πρὸ 15 εαπίναϊεπέ ἴῃ βεῆβξα ἴο ὑπὲρ γαῖθου [Π8ῃ δὴ δάνεγ οἵ ἔἶπι6. Οπ 
ἴῃ 8 ἀαβϑϑιπηρίϊοη, Πονγενεσ, [παΐ προθυμεῖσθαι ἰ5 ἴΠ6 ἔτπια γεααϊησ, [Π6 Ρ65- 
58 56 ἴ5 ΠΒΌΔΠῪ ΘΧΡΙ αἰ ΠΕ ἀ5 [Ο]]ΟννΒ : ΚΧΕΠΟΡΠΟΙ ὑτρεά ΟἸΘΑΠΟΥ ἴο σῖνα 
811 αἰζεηίοη ἴἰο {Π6 βδουιῆσα οὐ {Π6 σἤδποα [Ππαΐ ἃ ἰανοιγα]α ἴοΚ ῃ 
τηϊσηΐ θῈ οδίαϊπθα {πευοῦγ. 1 δηὶ πυ561{ ἱπο] πε ἴο σῖνα ἃ ἰοίδ!]ῦ 
αἸἤδγοπί τη θυησ ἴο {Π6 νου προθυμεῖσθαι, σοπδιοτῖηρ πον οἴζεη 1ἰ 
15 ϑεα ἀΌβο]αΐο]γ Ὀγ {Π6 Πἰβίουϊαηβ οὗ σατηραῖσηβ ἴῃ {Π6 [δ Π Πῖσα] βεηβ8 
οὗ ἰουνγασγαϊησ 5ΟΙΩ6 ΤΠ] αΥῪ ΞΟΠθιηθ. ΤΆΚΘη ἴΠιι5, ᾿ξ Μν1}] σῖνε ΡΘΟΙΠ ΔΓ 
ἴογοθ ἴο {π6 τηθηΐοη οὐ (Ἰβαπου {πΠ6 Ατοδαάϊαη, πο Ὀε]οηρσεα ἴο [8 
Ῥασίυ {Παΐ ννεσθ ργθβϑίησ ἴου τη θαἸαία δοίΐοη. ΤΥαηϑιαίθ {Ππογείοσα ἃ5 
[ΟΠ]Ονν5 : “ΧΈΠΟΡΠΟΙ πὐρεα ΟἸθαποΥ ἴο ρεζ γογτυαγα τυΐέλ ἀξ 2γεῤαγα- 
Ζϊο715, οὐἱ {πΠ6 σμαποα {παΐ ἃ [ὰνουσαθ]α ἰοἸκεη πιϊσῃΐ γαβα]ὲ ᾿τοτὴ (Π6 ρτο- 
Πεααϊηρϑο᾽). 

ἐγένοντο] ἐγένετο ΜΟΙΠΡτγθομς, Ῥαὶ [Π6 Ῥ]ΌγΑ] 15 γεϊαϊηθα Ὀγ ΚΌΠΟΥ 
ΟΠ ἴΠ6 δυίπουυ οὗ ἔουγ Ἰεαάϊηρ Μ55, ἴπ νΠΙ ἢ σαβα ἴπ6 σοπβίγποιοη. 
[4115 πηᾶθυ [ΠῈ βατὴβ οδίθρουυ δἃ5 ἦσαν τὰ βασίλεια (1. 2. 23), ἦσαν δὲ 
ταῦτα (1. 4. 4), ἀπ οΟἴΠΕΥ ῥῬαββασεβ ποίϊςβα ἴῃ {Π6 ἱπίγοάποίοπ, ΤΗΘ 
Ιάϊοτα 15 ΡΥ ΜΕΥ ἘΠ ΡΙ ον α ἡ ΘΠ ταίθγθησα 15 τηδ 8 ἴο ἃ ἰοΐα] ΠΟ 15 
ΠοΙΡοΟΞαα Ὁΐ βενεγαὶ ἀϊἰβιϊποΐ ρατίβ. ΕῸΥΪ οἴποὺ Ἔχρ] πα! οη5, 566 ποῖ ἢ 
Ι. 2. 23. Τ1η {Π6 ργεβεηΐ ἰηβίαποα {πὶ ψψογάβ τὰ ἱερά, ΨΗΪΟΗ ἀγα δα εβά 
ῬΥ Μδουλσμδθὶ ἀπά βοπὶα ἔδνν οὗ {ῃ6 εἀϊίουβ, ἄτα σο]θοίβα Ὀγ ΚΌΠΟΥ 
45 Πανίησ αν] ἀθη]Υ οΥ σ᾽ παι ᾿ῃ 5Ο0Π16 τ ΔΥρΊ ΠΔ] 9]055. 

δξ 23-επᾶ, Α,[ἴ μγαρίγρ ῥαγίν εοηιῤοσεαῖ ὁ. ἕπτυο ἐλοτεσαγιαῖ 772672, 
ἀεαιίεα ἐν Δίδογε, σαζίζες γογέλ 707 φίιεγαεγ. Αἰ αεξεα ὧν ἐλε εαταΐγν οὗ 
Ῥλαγγαῤαξηδ, δ ἴρδες βυξ ἀμιαγεα ὁ ἀϊε ἐγοοῤδ᾽ ἐλε χεριαϊ)αογ ἑαζε 
γεζερε ογὲ ἃ ἀ112, γγοηΣ τυλίελ ἐλεν αγὲ γεδειφαῖ ὧν Διεποῤλοη. 7746 εο71- 
ὀϊγιεα ζογεες ῥαδς ἐλε πῖρλξ τρα127 477,15, φλ εοί171.0 Φ 67} 710 1)1671: ὦ γεγστυαῖ 
οὐ ἐζε αἰαεᾷξ. 

κατὰ τὸ Χειρισόφου μέρος] “ἴπ [ῃ6 ΡΙαςε οὗ (πε υἸβορμιβ᾽. 
ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου] ὍΤΠΟ ἴοτοα οὗ ὡς ΜΠ (Π6 Ραγίοῖρ]α 15 δχ- 

Ῥ]αἰπεά ἴῃ σοηποθχίομ ἢ ὡς ἐπιβουλεύοντος (1. τ. 6). ΧΜΥ̓ΒΕΙΠΕΓ ἴῃ ἐπα 
ψγοτά ἡγεμόνος ΝΘοη 15 τείευσϊησ Ἐπὶρστηδίϊοα Πν ἕο Πἰπηβο], ἃ5 ΘΟ Π ΠΟΙ 6 ὺ 
Δηα] Μδου ἢ δ 6] ἡγοι]α σθαι ἴο ᾿πΊΑΡΊΠ 6, ΟΥ̓́ΤΊΘΓΘΙΥ ἴο {πΠ6 παῖϊνα συϊᾶα 
(ἄνθρωπον Ἡρακλεώτην), ὙὙΠΊΟΗ 15 [Π6 ϑισσεβίίοη οὐ ΨΟΠΡυεοΐ, 15. α 
ΡῬοϊπέ ορεπ ἴο πιρβίϊοη. ὍΤηδ Ἰαἰίευ, ποννθυθυ, 15 {Π6 τῆοσε ῬσοΡ δ Ὁ]6 
Δἰϊουπαῖνα, οὐνηρ ἕο {π6 ἔοστη ἴῃ ννοἢ {Πε βἰαίθπηεπέ 15 ραΐ ἀπά {πα 
ετ ]ουτηεπί οὗ {πὸ ννοτὰ ἡγεμὼν ἴῃ [Π6 5δπ16 βεῆβα [Ὡτοῦυσῃοῦί (Π6 “5α- 
δὴν {δε ξς τὴ αὐ. Ὁ: 1, εἰς). 

8. 24. οἱ Φαρναβάζου ἱππεῖ] ῬΠΑγΠΑΡάαΖιιβ νγα5 ἴῃ σομητηΔ 4 οὗ {ΠῈ 
ΠΟΥ -νεβίεσῃ οὐ ΒΙΓΠγυπίδη αἰβίσίοϊ, ἴῃ οἴμου νγοτάβ οἵ δάγγρία 7707." 
[Π6 σαηγ8] ΟΥ̓ Ξουτἢ-ὑγεβίθσῃ βαίσαριεβ μανίηρ Ῥθθη Δπια]σατηαίθα ἰοΓ 
{πῸ ἀθαίῃ οἵ Ουτὰβ δηα Ῥεβίοννεα οἡ ΤΊ βθαρηοῦπθθ. ὙΠῸ δας ΠΟΥ οὗ 
ῬΒΑΥΠΑΡδζιιβ Ἔχίεπ θα ονοῖ δήζλγρέα, ἤει ος ογιέῖς ἀτια «1 εοἤία. 

μὴ ἐλθεῖν] ὙὍΠΕ σοπβίσποίίοη 15 ΠΥ Ἔχρ]αἰπθᾶ ἴῃ ἃ ποία οὴ τὸ μὴ 
καταπετρωθῆναι (1. 3, 2). 

8. 23. οἱ μέχρι τριάκοντα ἐτῶν] ΤῊδ τηδ]οΥ Υ οὗ πΠ6 μ85 ρῖνε πεν- 
τήκοντα, ἴοΥ ΜΗΪΟΝ 411 [πΠ6 Ῥεβὲ εἀϊΐουβ. (ἱποϊπάϊησ Καμπογ, ΜΟΙ Ρτεοῆξ, 
ΒοΥΠΟΘΙΏΔ ΠΏ, ΡΟΡΡΟ πᾶ Μδοχιοπδεὶ) μαννα βαρϑεταϊοα τριάκοντα οἡ {Πα 
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δας ουν οὗ ἴπγεα Ἰεαάίησ μ85. ΤῊϊβ τοεδαϊησ 5 ΠισΠΕΥ σοπῇἢττηθα ὈΥ 
σοιῃρατίησ [Π6 ῬΡΆγΆ116] ράββθασε οὗ ΨἹ1. 3. 46, ὑν πο ἢ [6115 5 1Παΐ οη Δἢ 
ΟΟσΑΒΙΟΠ 5: ΠΉΠ]ΑΥ ἴο [Π6 ῥτεβεηΐ, ΜΠ ΠῈΠ οχίτα ΘΠΕΘΥΡῪ ΔΠα ΔΙ Υ ὙγΈΓῈ 
τααυϊγοά, {πΠ6 ἀρα οὗ {Π6 τηξη βε]θοίθα νγὰβ Πτηϊ 64 ἴο {Π|τίγ. 

8 γό. τοὺς λοιποὺς ἄνδρα9] “ἴπΠ6 Ξυγνίνοιβ. ὙΠ6 ρΡῆτγαβε διὰ τῶν 
λασίων, ὙΨΏΘΗ Οσσατδ ἰαίευ οὐ ἴῃ {Π6 βεοίίοῃ, 15 Δη δάαδρίαίίοη δρρα- 
ΤΟΠΕῪ ἔγοπη {ΠῸ Ἰαηστασε οὗ Ἡοσπασ. [Ιπ {Π|5 Ῥαγίοι]δΥ βεηβα Π6 π6 οἵ 
1Π6 δα]εοῖῖνε ἴπ Ῥῦοβα 15 σομῆποα ἰο Χεπορποη, Ὑ1Π γΠοτα ῬοΟΙἢ λάσιος 
Δηα [6 Κιπάτεά [ογῃ δασὺς ἀγα ανουγιία ὑγοσά5. 

ΘΗΝ ὧν 

88. τ-- -4. «412 ἀαγόγεαξ ογ1 ἐΐε γοϊἰοτυΐ7ι᾽ 7107711710 ἐς Ογεεῖς γ61174 Ζο 
ἐλεῖγ οἰγογιολοϊαῖ, αγιαἱ σεεηε7ὲ ἐλεογηδεῖωες αἀραϊγι5έ α7ι αἰΐαεῷ. “1 τλτῤ αγγῖϑες 
ονι “εγαείοα τοῖίδ τῤῥίϊος αγιαὶ τϊοίίηι5 707 σαςγίμεθ. 1776 ἀπδῤίσες 
ὁεῖγι γιοτὼ γεῤογίοα ας γαφοιγαύίο, Χιεγιοῤ΄οῦε ἐεααῖς γογίζ α 2ογέϊογε οὗ ἐδ 
αγηιγ : ἐλε γεμιαϊ)α47, αγὲ ἰε7ξ τοῖίζ Λίδογ 171 ἐλαγρε οΥ ἐλε εἰέααεί. ΟΥ̓ 
ἐλε5ε α εογισταφγ αὐζε 711ε71067. Ἴοίϊοτο 171 ἀξ τύαξε, ογεῖν ἐλοδο τυλο λαα αςςεαῖ 
ἐλ αφὲ οὔ γογίν- υε δεῖγις. ἰε72 707 ἐλε 2γοΐεείῖοε οΥ ἐζε εαγι. 

ἀπετάφρευσαν... ἀπεσταύρωσαν)] ΕῸΓ {πε οτος οἵ {πε656 σοτῃροιηάϑ, 
568 ἃ ποίβ οῃἡ ἀποσκάπτει.. .ἀποτειχείζει ἴῃ 11. 4. 4. 

8.2. ἐθύετο ἐπεξζόδια] ΜΟΙΠΡτεομὶ δαορίβ {πε σοπ]εθοίαγα οὗ ΘοΠπεὶ- 
ἄεγν (ἐπ᾽ ἐξόδῳ ἴῃ ΡΙαςβ οἵ ἐπεξόδια)η. ὍΠα αἰϊθγαίίοη, Πονγενοῦ, 15 απ|ῖ6 
ἘΠΠΏΘΟΘΒβαΥΥ, [ΟΥ, αἃ5 ΚΌΠΠΕΥ ροϊηΐβ ουΐ, {Π6 ῬᾶγΆ116] Τούτη οἵ Ἐχρυθββίοῃ 
(τὰ διαβατήρια θύεσθαι) 15 Του τη ΖΖεἰ1. τν. ἢ. 2. 

ὁ μάντις ᾿Αρηξίων) ὍὩΠδ ρῥοβίτοη οἵ {Π6 ῬΥΟΡΕΥ Πᾶτη6 ΠῚ} }165 {παΐξ 
1Π6 ᾿πά]ν! τι] ΠΙτη5 61 νναϑ σοπραγαίν εἰν ἀπ κποννη, {ΠῸ6 ΘΠ ΡΠ 515 Ρεϊησ 
γον οἡ [η6 ννοσά ψῃϊο ἀΘϑοῦθα5. Π15 οποθ, ΕῸΥ {πὸ ρῆταβε τὰ 
ὅπλα τίθενται ἴῃ {π6 [ΟΠ] ηρ βεοίϊοη, 566 {π6 ποίβ οἡ ἐν τῷ ὁμαλῷ 
(1ν. 2- τ6). 

8 4. τῶν ἐπὶ στρατοπέδου] Τηῃ ἀεἰοτγϊπῖησ {Π6 ἰοχέ οὐΥ σοΠοῖσα 1165 
νἰγίπα!Πγ θεΐννεθη ἐπὶ τοῦ στρατοπέδου, νΥῈ1Ο] 15 «Εαἀϊεα ὈΥ ΜδοιηῖοΠ8 6] 
ΔΠ4 οἴπεῦβ. οἡ {Π6 δι! Πουϊν οἵ οπα σοοῦ Μ58, ἀπά {Π6 τϑδαϊησ ΠΟ 1 
Πᾶνα δἀορίεα ἴῃ ἀεδίθγεπος ἴο Κἰπποὺ πᾶ ΝΟ ΠΡ υθομί, πὸ [Ό]]ονν το 
οἵ {πε Ἰεδαϊηρ μΜ55. ννῇῃϊοῇ οὐηἱὲ {Π6 ἀυίϊο]8. ἘῸΥ [Π6 πιούα τπιϑιι8}] Ρἤγαβα 
(τῶν ἐν στρατοπέδῳ) ἴῃς πηαηιογὶρὲ ον άθποα 15 οὗ {Π6 νυεαϊςθϑί Ῥοββίθ]8 
Κη. Τὴς δχργεββίοη ἐπὶ στρατοπέδου 15 πο ἀοιδέ ἃ ϑ5ίγαησε 916, 
1ΠουΡ ἐογπιθα οἡ {ΠῈ ἀπαίοσυ οἱ 5110} νν611- Κπόοννῃ ΡΏΓΑΚΞ65 85 ἐπὶ ξένης, 
ἐπὶ ἀλλοτρίας εἰσ. ΚιύππεΙ, Ποννενεῦ, αποΐεβ ἃ Ρατα]16] ραββασα ἰγοτη 
ΡῬΙαι. δεῦρο. 674. Α, Καρχηδονίων νόμος μηδέποτε μηδένα ἐπὶ στρατοπέδου 
γεύεσθαι οἴνου, ἃ.5 νγ0Ὲ}] ἃ5 ἃ ΞΒεοοηά ΠῸΠῚ ΑΥτ. 7714. ΧΙ. 3, [Πουρ 1ξ 15 
ἴτὰθ {μαΐ ἴῃ Ῥοΐῃ οαβεβ {Π6 4]] 5] 15 ἃ ΤΏΟΥΘ ΘΘΠΕΘΙΑΙ ΟΠ6 ἴΠδη ἴῃ {Π6 
Βοπίθηῃοα Ὀθίοσα 15. 

ἀπέλιπον αὐτοὺς] ΤΠ τηαηιβουρέ δας ΠΟΥ 15 ἀθοϊβῖνα ἴῃ ἔανοῦῦ οὗ 
αὐτούς : Ἰζτίϊσεν, Πονγενεσ, βαϊίς. αὐτόν, ψΏΪΟΗ, ἰοσείπευ ΜΠ τοῦτον Ἰῃ 
1ῃς6 ργεοθάϊηρ βεηΐθησα, νγοι]α οὗ σουτβα ΔΡΡΙΥ ἴο Νβοηθ. ἈΑΔ(Ιβ τεραγάβ 
της 1ηϊευργείαδτοη οὗ ἴῃη6 ραββαᾶσθ, 1 οαηποί Ὀαΐ {π1ηἰς [μΠαΐ Καὶ ἀπποὺ Πα5 
σοΙη τ 64 ἃ στανε Εὐτου ἴῃ γοίουσιησ {ΠῈ Πομγϊπαΐνεβ λοχαγοὶ ἀπ 4 στρα- 
τιωται ἴο {Π6 ἰτοορβ ὙὴοῸ Πμαᾶ βεεὴ ἰεῖ ἢ ΝΝΘΟΙ ἴῃ ΟΠατρα οἵ {Π6 
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σαΤῚΡ γαῖ Ποὺ ἔΠπαη ἴο ἔποσα ψνΠο Πα Ὀδθη βεϊθοίθα ἴο ἀοσοπ ρα ΠΥ Χεπο- 
Ῥῆοπ. Ὑπὸ τοπάδυϊησ γΠ]Ο ἢ Π6 ῬΥΌΡΟΒ65 ΡΡΘΑΥΒ ἴο τὴ [αι -[εἰσΠβα ἴῃ 
1156 1, νυ 116 1ἢ 15 ΠΙΣΓΠΕΥ ΟΡΘη ἴο [Π6 οὈ]δοίίοη οἵ 5ἰαίίησ ᾿ποϊβηία!]γ, 
ὉΠ ἃ5 ἃ τεοοσηίϊβεα ἔαοί, Δ σου γθησα οὗ ννΠ]Ο ἢ ΠΟ τηθηίίοη Παα ρῥτα- 
ψ] οι βΙν θθθπ πιαθ. Οἱ {Π6 οἴπεὺ Παηα, 1 οὰπ 566. ΠΟ ῬΟββῖ 6 οὈ]θο- 
ἰοπ ἴο {π6 Ἔἐχρ]απαίϊομ νυ Ϊοῃ ἢπας Ἰη αὐτοὺς [Π6 5Ξι0]εοὲ οὗ αἰσχυνόμενοι 
Δ ηα κατέλιπον, {γα βι ΓΟ 5. οὐ {Π15 Κιπα Ῥείησ δπηοησ {Π6 πιοβί τεοορ- 
πἰξεα [δαΐατεβ οἵ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 βίυ]8. Ὑταηβ. {Πεγείογα ἃ5 [Ὁ] οννβ : “ Βα 
αἴτου {Π6 σαρίαϊηβ πα 5ο] Ἰθῖβ (ἀπά θυ ΧΘΠΟΡ ΟΠ 5 σοτημηδη 4) Παά Ἰε[ 
1Π 61}, {πὸ ν ἴῃ {πεῖν ἔπτη ΠΌτη ἃ θοΠηρ' οὗ 5ῃδπη16... ([Ο]] ον θα, 44) [εἴ ἴῃ 
186 Δ ηΡ ΟΠΪΥ ἔποβα ννῆο Πα ραββεᾶ {πὸ ἀσϑ οἵ ἰογίγ-ῆνε᾽. 

88. 5-ττ-το. 7.16 Ογερας τε716167γ Χεροῤἧον ῤγοςοεαῖ ἐο ἐλε σεοηθ ὁ ἐδδ 
ζαΐδ εγιεοιε)ι67, 707 ἐλε ιιγῤοσε ο7 ὀ1ιιγγίρρ' ἐλεῖγ ἀεαα. ΠΠ} 116 ἐγεσαροαῖ 
271 70γα Ἴ,᾽ 707 φγουϊδίογις, ἐλεν αγὲ σε γίδοα ἦν ἃ ἰαγρὲ 2ῦγεὰ οΓ ἐλὲ 
ἐηειν τοῖο αῤῥεαγ ογε ἐδ γιοιἠδοιεγ»ρ᾽ ἀεί]. ΑἹ γασνοτεγαδίς γοριεέ 
λαυτ7ιρ ὁδετε οὐΐαζγεαῖ γγο)ὲ ἐλ σας. ἡῆως, “Χαποῤῆονι 2γέῤαγες ἀϊ5 ἐγοοῤδ 
,)2γ δαΐιζο. 

τὴν οὐρὰν τοῦ κέρατος ποιησάμενοι] “ Πανίησ Πα]οα [Π6 τοαῦ οἵ 
{ΠΕῚΓ ΠΟ] πηη ΟΥΕΥ ἀραϊηβδὲ ἰῃ6 Ὀοάϊο5 ψῃΙΟΠ ἴΠεῪ Παα 5ιρῃίθα ἢγϑί, 
1πδν Ῥγοσβθάθα ἴο ῬΌΤΥ ἃ5 τηΔηΥ οἵ {Ππ6πὶ 85 {Π6}γ Π1Π6 Θῃο]οβαα ψ [ἢ] Π 
115 τα ησο. ὙΠῸ οὈ]θοῖ οὗ {Π|5 πηδηοθιινγα ννὰ5 ἴο βᾶνα {ἰπ|6 ὈΥ δάορίϊησ 
ἃ τηϑίΠποάϊοα] βϑυβίαπη οὐ Ὀυγαὶ, ἃ Πα αἶθὸ ἴο ργενεηΐ ἴΠ6 ἊἰἸβρϑυβιοῦ 
οὗ {πε ἰτοορβ εηραρσεά ἴῃ {ΠῈ “γουῖς, ὙΠῸ τηϊσῃϊ αἴ ΔΠΥ πηοπηθηΐ ΡῈ 
ΟΔ]]16 ἸΡΟΠ ἴο ΥΕΡ6] δὴ αἰίΐδοὶς Ποπιὶ {ΠπΠ6 ἐπεῖηγ. ὍΤῃδ ννογὰ κέρας, ἃ5 
ἴῃ 1Ψ᾿. 6. ὅ, 15 εαυίναϊοπὶ ἴῃ ἴοσοθ ἴο {πῸ6 1 δ[1η 4|9772672, “Δ ΔΥΓΩΥ͂ 
τηδΥοΠησ ἴῃ σΟΪαπηη Ὁ. [Ι͂ἢ ταπηάοχίησ ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους 
“Δα οαήανογα ῬΥΪΤΠΠ σοηβρθοία Ρυόορτθαϊὶ ᾿πρεηΐαϑ᾽, Κιϊηπου, 1 {Π]ηκ, 
τΤαρϑαΐβ {Π6 τηϊβέαϊςθ οα γΠ]οἢ 1 σομητηθηίθα ἴῃ {Π6 ποίθ ἴο τοὺς κατὰ τοὺς 
Ἕλληνας αὐτομολήσαντας (1. το. 6). Ιῃ Ὀοίῃ οα565 κατὰ 15 ἃ ΡΥΕΡΟΒΙΓΙΟΠ 
οὗ γεσέ, ἰο θῈ σοιῃραγεα ψ ἢ αῤηία γαῖ ευ ἐπα ἢ αὐ. (ΟἿ, ν. 2. 21. 
"ΑἸ ΟΥ̓ “ονεὺ αραϊηβί 15 ρεύπαρβ {π6 πεαγεβὲ εαυίνα!θηΐ ἴῃ ἘΠ ΡΊΞΗ. 

8 6. κατὰ τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων] ΤΟ ρῥγανοηΐ ποποίοηνυ, ἃ 
5Π6 ̓ξ ναγϊαίϊοῃ 15 ταε ἴῃ {Π6 ἰοσὴ οὗ ἴΠ6 οὐἹρίηδ] ρἤγαβε : κατὰ τοὺς 
πρώτους φανέντας νεκρούς. 

8 7. ἐντὸς τῆς φάλαγγος] (ΟἿ, 1. τ. 6, ξύλοις δ᾽ ἐχρῶντο μικρὸν 
προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος, ννΕΥΕ {Π6 Θπιρ]ογιηεηΐ οἵ {πΠ6 νγογὰ φάλαγξ 
ἴῃ {Π6 5εῆβε οἵ {πε 1 αι ἀεῖες 15. 511] τηουα 5[ΠΟΠΡῚΥ τηδυκοᾶ. ὍΠε 
ΡῬαποίπαςοη νν ΠΙΟἢ Οπηροί5 {Π6 Ρῆταβε ἐντὸς τῆς φάλαγγος νι ἐλάμ- 
βανον ταῖμεν ἴπαπ ὁρῴη ἰ5. Υἱρθ το]εοιοᾷ ὉῪ Κίμπεν 5. ἀεϑίσαςεϊνε 
ἴο {Πε6 τἢγίητη οὗ {Π6 βεπίεησα. 

ὑπερβάλλοντας κατὰ λόφους τινὰ}] ὙΠΕ γεΥΡ Οσσμῖθ 'ἰπ {Π6 βαϊὴβ 
56Π56 ἴῃ 1. 1. 7. ὙΠα ἴοτοα οὗ ἴπΠ6 ρυεροβίζίοῃ κατὰ 15 ἀείθγτηϊπθα 
ἴῃ [Π6 ῥγεβεηΐ ἰπβίδῃηςσε ΒΥ 115 σοπποχίοῃ ΜΙ ὑπερβάλλοντας. Τί ἰ5 564 
Εἰβθύῃουα ἴῃ {ΠῸ “παδασῖς ἴο ἀδποία {ΠῈ6 ἀρ ουπιεηΐ οὗ ἴγοορβ “" αέογις" 
ἃ ταῃσα οὗ Π1115᾽, 

ἔχοντες τὴν δύναμιν] “ΙΓ (Π6]Γ τοβρθοῖϊνε ἰοτοθϑ᾽. ὙΠῸ ΔΙΈο]6, 
ὙΠΪΟη ἀρρθαῖβ ἴῃ ἴπΠ6 ἴῆτεαε ᾿ἰεδάϊηρ Μμ585,Ὰ 15 σχείαϊ πε Ὅν {πῸ Ρεβί 
εὐϊΐοτβ. Αἷβ ἴῃ 11. 5. 38 (ὁ βασιλεὺς ΞΞ “οὐχ Κίπρ ᾽) 1 ΡὈγδοίοα Πν ἰαῖκαβ 
16 ΡΙαςα οἵ {Π6 βροββεββῖνε ργοῃοιη. 

8 8. κατεῖδον] 8:66 ποίβ οἱ κατίδοιεν (ἸΥ. 3. 11). 
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8 9. λόχους φύλακας] “ΥαΞοΥνε- σοι ρα θ᾽. ὙΠῸ 5απὶ6 ἄδνίοθ νναϑ 
δαορίεα αἱ δὴ βαυ] δῦ βίασε οὗ πε ἸἈείγτεαΐ, ἀπά νι [Π6 σαπηα ΟὈ]εοΐ, 
νἱΖ. ἴο ῥῬγοίΐβοϊ ἃ τηδυοῃϊησ σΟ] πη ἀσαϊηβί {Π6 ἀββασ]ίς οὐ ΤΊΘΒα ΡΠΕΥΠ65. 
Οοιήρατα εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῆσαν οὗτοι (111. 4. 23) 
ψ ἢ τΠ6 Ἰαησταρα οἵ {Π6 ργεβεηΐ βεοίίοῃ. 

τεταραγμένοι] “50 {Παΐ [Π6 ΕΠΘΙΩΥ ΠΘΩ {Π 61" ΟΥ̓ΘΥ ἢα5 Ῥδεη ὈτοΪςθη 
ΤῊΔΥ Πᾶνα ἴο Ἔποοιιηΐει {γα πα οὐάθυ]υ ἰγοορβ᾽. [Ι{ 1] ΡῈ ποίϊοθα 
{παῖ {Π6 Ῥαγίϊοιρε τεταραγμένοι σοηίεοΙηρ!αἴίεβ {π6 σοηΠιβίοη οἵ [Π6 
ΘΠΘΙΥ 845 οαιι564, ποί ὈΥ ἃ ἀεἴδαΐ, θαΐ γ ἴΠ6 ἐχοϊειηθηΐ οὗ ἃ [ΕΠ ΡΟΥΘ 
{ΠΡ 

8 το. καταχωρίσαΞς] “ὙΏΘΠ 1 Πᾶνε ροβίβα [ῃϊ5 τϑατ- σπαγάᾶ᾽᾽. 
88 ττ--2Σ᾽. 774 47,71», ζογὨζϊγεες τίς τηαγοΐ {71 ἦε ογα27 27 εδεγήδεαῖ 

ὧν «Χειοῤ΄ίογ. Οὐ αγγίσϊηγρ αὐ {6 εασε οὗ α ἐλέεξιν-τυοοάεοα γατζ)ε, 
τυλτελ “οῤἠαεγιοίμς αἰδοίίγιος ἐο «7055, ἃ λαίϊέξ τς εαἰίραί 707 ἐλὲ ἡεγέλεγ 
εο751αἸδγαΐίογε ὁ ἐλε17 ῥίαγι5. 416 406 σιορος σε ὁ, Χιεροῤίοηε ἐξ ΖΣ 
(ἰφεϊαφα ἐο εγ055 ἐἦέ γαύ7ι6, αγταὶ 7076 α7ι δ7ιρασεηεογεί τοϊέζ ἐλ 67167)1},. 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν] ΤΠ ΟΥ̓́ΔΕΙ ἴο Δβϑ:] αἴθ {ΠῸ6 σοηβίσιοίου ἴπ {Π6 ἔνγο 
ΟΙαιθος οἵ [ῃ6 βεπίεποθ, ΒΟΥυΠΘΠΔΠΠ ὈΙΌΡΟΘΟΒ ἴο γεδά ἐπὶ τῷ δεξιᾷ 
ἴῃ ΡΪασε οὗ {π86 δοσιιβαίῖνθ. Βαΐ, 1 τὺ Ὁπαηρα 15 ἴο ΡῈ τηδάδ 1ῃ (ἢ15 
αἸγθοίίοη, ἴΠ6 βεοοπα οἸαιιθα 15 οἰθαυν {Π6 ρασα ου 15 ᾿ηἰσοάποίοπμ, 
ὙΏΕΓῈ ἔσο οὗ {πε Ἰεαάϊηρ Μ85 δοίπα!Πν σῖνο ἐπὶ τὸ μέσον Ἰηβίεδα οὗ 
{π6 ἀαίίνθε. Ὅῇε ἰεχί, ποννανεὺ, 15. ΘΑ ]Υ ἜΧΡΠ σα Ὀ]6 ἴῃ 115 Ργαβεπί [ΟΙΤ.- 
1 [Π6 ςοπδίπιοίίοη οὗ {π6Ὸ βεηίθημοα Παᾶ τϑημιγεα {Παΐ [Π6 ΡὮγαβεβ 
τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἀηΠ τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ μέσῳ ΞΠπου]4 Ῥε ἱἰτγεαϊεα δ5 
σοΠΙΠ6 4 σα ρδϑίαηςνεβ, ἴῃ 6 ὉΠΙΓΟΥΤΉΙΥ ἡ ΠΙΟἢ 15 βίπαϊθα ὈΥ ΒΟΥ ΘΙ Δ ΠΠ 
ποιά πὸ ἀἄοαθὲ ἤαγνα Ῥεεη Ἃοϑίγα Ὁ ]6. Βα ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἀῃα ἐπὶ 
τῷ μέσῳ ατε ἴῃ ἰαοΐ ᾿Ἰπάθρεηάδηΐ δα νουθῖα] Ρἤγαβθβ, ἴῃ {πῈ [ουηευ οἵ 
ψΏΙσἢ {Π6 δοοιιϑαίΐνα 15 ΘΑΘΙῪ δοσοιηΐθα [ῸΥΓ ὈΥ ᾿ἴ5 σοππαχίοη ΜΙ 
δ νεΥ οὗ τηοίϊοῃ, ψ Ώ116, ἴῃ [ῃ6 οαβε οὗ {π8 ]Ἰαϊίεσ, ἃ ἀαίϊνε οὗ τεϑὲ 
15. ἴῃ Ὀείίου Κεαρίηρ ψ ἢ ἴῃς οτος οἵ {πε νεὺρ ἐχώρισεν. Ἴταη5. “6 
αἰγθοϊεα ομα οὗ {Πε56 ἴο (Ὁ]]ονν ἴπ {Π6 ννακα οἵ {Π6 τσῃξ τυϊηρ'.. ὐνῃ 116 
Δ ΠΟΙ ΠΥ Πα βεΐ ἀραγὲ ἴο [Ό]]ονν οἱοβα ἴῃ [Π6 Ὑϑαῦ οὗ {Π6 σεπίγα ΘΟ] η᾽. 
Τη σοπβίσποϊοη, {ΠπῸ ᾿πΠηϊνε ἕπεσθαι 15 ΕΡΕΧαρσαδίϊοδὶ. 

ἐπέτρεψεν͵] ΤἼΠ6 Ῥεβέ μ55 αἵ 411 ἴῃ ἰανοισ οὐ (ῃ15 τεαάϊησ ἴῃ 
ῬΙίαος οἵ ἔπεμψεν ὙΠΪΟῆ ἀρρθαῖβ ἴῃ ἴΠ6 ἸΠΙΕΥΟΥ Μ55.. ΕΗπίοΠίηβοη 
ῬΙΌΡΟΒΕ5 ἐπέταξεν, Ὀπέ 1ξ 15 4αϊΐα ῬΡΟββι 0186 {Πᾶΐ Οἱ" ΔαΐΠΟΥ ΤΥ Πᾶνα 
Ῥτείοσγεα [Π6 σεηίϊευ ἀης το Ροδίϊοα] ἜΧΡΥΈΒΒΊΟΙ. 

τὴν μὲν... ἀπολιπόντας] δε Πᾶνε αἰγτθαάν παα οσσαβίοη ἴο ποία 
1η15. 1ἀΐοτη ἴῃ σοηποχίου ἢ τν. 8. 18, τὸ ᾿Αρκαδικὸν ὁπλιτικόν, ὧν 
ἦρχε λεάνωρ, ᾿ν}116 ἴῃ 11. 1. 6 ννὲ Πᾶνα ἃ 511} τῆοσε ὄχαςΐ ρᾷΊδ]1ε] ; τὸ 
δὲ στράτευμα... κόπτοντες τοὺς βοῦς. Θ΄ΤΏΠΔΥΥ να οἴἴδη Πα ἃ ποὰῃ οὗ 
τα] 46 σου] Π6 4 νυ] δὴ αα]θοῖνε ἢ [Π6 Ὀ]ατα]. 

8 12. προϊόντες δὲ ἠ Α ποιηϊπαίϊνα ἀΡβοϊαίθ, ὑγΠ]Οἢ γεΐοτς ἴο ἐπα 
Οτδεῖκ ἰτοορ5 85 ἃ ψΠοΪο : οἱ ἡγούμενοι θεϊησ αὐ ὈΥ ραγίνα ἀρρο- 
5:10 Πκ6 ἄλλος ἴῃ 11. 1. 15, ΔΠα ἑκάστη ἴῃ 1. 7. 15. ΒΥ Κυμπειβ 
βῃθνησ, {Π6 ϑβυρβίαπίϊνεβ νάπος ἀρ νάπη δτα ᾿πίθυ Πα ΘΈΑ Ό]8 ἔδυ τη5, 
Θααϊναϊθηΐ εἰ ΠῈῚ ἰο φαλίδς ΟΥ̓ δίζέα ἃ5 ἴΠ8 σοπίεχί την ταηαῖϊτα. [Ιπ πα 
Ῥγαβθηΐ ἰηβίαποθ ἃ " ψοοαθα σγανὶηθ ἡ 15 τηθδηΐ, {|πὸ {πΠ6 χαράδρα ψΏΙΟΗ 
ΒίορρΡοα {ΠΕῚΓ ῬΥΟΡΥΕ55 1 111- 4. 1: 

παρεγγυῶσι] “Ῥα55 ἴΠ6 ψοτα᾽. ὙΠα νετῦ 15 τιβεᾶ {Πι|5 ἴῃ ΙΓ΄. 7. 24» 
τῆς ἔδπηουβ ραββασα ψ ΠΟ ἀθβουῖ 65 {Π6ῚῚ ἢγβί βισης οὗ [Π6 56ᾶ. 
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παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον] “ἴο Δἄναπος ἰο ἰῃς6 ἔτοηὶ᾿. Ἐτοπὶ {Π6 
πνογαβ. νυν] ἢ [Ό]]ονν ἴἰ 15. ΟἸθασ {Ππαΐ ἈΧΘΠΟΡἤΟΙ, ἃ5. ΟἹ [ΟΥ̓ΤΊΘΥ ΟΟσαβίοἢ5 
(11. 2. 37, 1. 5. 7 εἴς.), ννγὰβ ἴῃ σοπηηδηα Οὗ {Π6 τβαϊ-σιιαγά, ἃ Ῥοβί 
ψΠΙοἢ ἀεμαηθα Θχοθρίϊομα] ἘΠΕΥΡῪ ἀπα δοίνιγ. ὙΠῸ ραββασα Πα5 
ΠΟΠΒΘαΠΘΗΓΠΥ Ῥεθὴ αποίθα ἀπιοηρ πόσα ὙγῃΪοῃ ἴαμα ἴο ἢχ {πε ἀαΐεβ 
οὗ Πῖ5 ὈΙΣΓἢ αἱ 430 ταῖπου [ΠΔῃ 445 Β.6. 

8 13. ἐλαύνει ἣ τάχιστα] Ι͂η ἴνο σοοά Μ5858 {π6 νεὺρ ἐδύνατο 
15. ἰηβεουίθα Ῥείοιθ τάχιστα. Ὑπὸ δάάιίοη 15 ποΐ ββϑθηίίαὶ ἴο (6 
σοηϑβίγιοίοη, ἱποιρ ἢ Οὐ Δα ΠΟΥ τἰβιια}}Ὺ ᾿τείουβ {Π6 ΓᾺ]]ῸΥ ρἤγταβθ. 

βουλῆς οὐκ ἄξιον εἴη, εἰ ὙὍὕὙΠΕ βεηΐθποα 15 Δ αν]ονναγα ἃ5. γ}Ὲ}} ἃ 5 
ΔῊ ΔΙ σιοιβ Οη6, αηα 1 σαηποί αἱ 811] ἄρυθα νυ Κα ΠΟΥ νγΠῸ 50γ165 
1 “ σοπη πο  ἰβϑιτηα᾽, ὙΠΕΙΘ 566 Π15, Ποννονεῦ, ἴο θὲ Ππ|6 ἀοαθὲ (Παὶ 
να πᾶνε {πε ἴσια γεδαϊησ, 5. {Π6 δἱὶχ ἰβαάϊηρ Μ85. 411 σοποῦῦ ἴῃ σἰνίησ 
1 ἂ5 1 ἄρρβδαῦβ ἴῃ {πῸ ἰοχί, [πουσῇ ἴῃ ἴἤγθα οἵ ποτ {Π6 ννοσα εἰ Πα5 
ΔΡΡΑΥΘΠΕΥ θα ἰοβὶ 1ῃ {Π6 1Π1{18] Ἰοἴουβ οἵ {Π6 νεὺρ εἴη. ὙΠ6 ΟἾΪΥ 
αἰζεγηαίνε 15 οὐκ ἀξιον εἴη διαβαίνειν, ἰῃῆ6. σοηϊίῖνε βουλῆς Ῥεϊηρσ αἰΐο- 
ΘοίΠοΥ Ομ οα : ἃ τοαάϊησ ὙΠΟ, 5 ΒΙΡΡΙΠΕα ΡΥ π6 ἰμίθυιου Μ898, 
Δ 15 Παίαγα! ΠΥ νἱεννθα τυ] ἢ ϑβρίοϊομ, τ ΟἾΪΥ Ὀεσδιιβα 1 Ρργθϑθηΐβ 15 
ΜΙ {Π6 πηδαηϊησ οὗ [Π6 ταχί ἴῃ ἃ ΤΠΌΓΘ 511ΠΠ016 δηα ἱηΐ6 Πρ] Ὁ] 6 [ΟΥη]. 

τοιοῦτον (ὃν τὸ) νάπο5] ἽΠ6 ννογᾶβ ὃν τὸ 4ο ποῖ ἄρρεᾶδγ 'ῃ (Π8 [ΟΓ 
Ῥεβὲ μβ858. ὙΠαΥ πᾶν Ῥθθὴ σΟΠΒΘΟΠΙΘΠΕΥ Ὀγαοκείθεα ὈΥ ῬΟΡρο, δπᾶ 
οἸ 6 Δ] οσοίποῦ ὈῪ Δ ΟΠ Ρτθομῖ. Κὐμηθυ, Πονγανοῦ, τοίαϊηβ. {ΠῈΠὶ 
ΟΠ {Π6 βιιρροβιίίοη {παΐ {ΠΕῪ πιδὺ Πᾶνα ὈΈΘῚ ΘΆ5}]}Υ τηουρεα ἴῃ {πΠ6 νγοσαβ 
Ῥεΐννγεδῃ ΠΟ (ΠΟΥ 5ίαπα. Ομ {πῸ οἴπου απ, {ΠῸ6| Ροβι(οη ἴῃ 
1η6 βεπίθησα τηϊσηΐ ΠΙΓΠΙΒη ἀἢ 6] Ά}}Υ βίγοηρ ὐσιιπηθηΐ ἴῃ δοσοιπίϊησ 
ἴου {ΠΕ ῚῚ Ἰηἰευροϊαίίοη, ἀπ {ΠῸΥ ΟΘΥΔΙΪΥ σίνα δῇ δἰαρογαία ΠηΪβἢ 
ἴο {πε σοπϑίγποι!οη τυ ΒΙο ἢ 15 τοί! Υ ἰογεῖση ἰο Χ ΘΠΟΡΠ ΟΠ 5 βίγ]5. 

8 14. ὑπολαβὼν] ΟἿ, 11. 1. 15, ΔπΠ4 {Π6 ποίβ οὔ ὑπελάσας ἴῃ 
1. 8. 15. Τῆς ροβιίοη ἀπα ἴοτος οἵ ἀλλὰ «αἱ [πΠ6 σομηπιθησεηηθηΐ οἵ 
ἃ ΒΡΘΘΟἢ Πανα Ῥδθθῃ ποίϊοθα ἴῃ σοηποχίοῃ ἢ 11. 1. 4, ἀλλ᾽ ὠφελε 
μὲν Κῦρος ζῆν. 

προξενήσαντα] ἴο “ Ἰηἰχοάτπιοα᾽ ΟΥ̓́ἧ ΤΕΘΟΙΏΠΊΕΠΩ͂ ᾽ ἰο ἃ ΡΘΥΞΟΙ 15 ῬΡευ Πα Ρ5 
15 τηοβϑὲ βφἜϑπεγαὶ δαυϊναϊθηΐ [ῸΥ προξενεῖν ἴῃ ΤΠ σΊ5ῃ. (ΟἿ, 1 επι. φαΐ. 
ΜἝ:ουεέγ. ὃ τ4606. ΤΠΘ νεῖ ἴῃ 115 Πρσιυγαῖϊνα 56 η565 15 ἃ ἰἀνουσιίθ ομα 
ὙΠ ΘΟΡΠΟΟΙε5, ΠΌσω ὙΠΟΠῚ ἴῃ 811] ργοΡαΌἢΠ1ν ΧΕΠοΡρΠοη Ῥοιτονγεα 
11. ὙΠι5 ἴῃ 7γαεῖ. 26, προξενεῖν θράσος 15 ἴο “ΒΈΌΡΡΙΥ᾽ ΟΥὉ “Ἰεηά 
σοηβάεποα: ἴῃ Οεά. Οὐ. 465, πᾶν τελοῦντι προξενεῖν ἰ56 ἴἰο “σῖνε 
Ἰηϑίγιοιοηβ᾽᾽ ἴο ἃ ΨΊΠῈΠΡ Θαῦ: ὙὙΏ16 ἴῃ Οεα. 77. τ4608 να μανα ἃ 
5111] ΤΟΥ͂Θ ΤΟΙ Δ Κα Ὁ] 6 τι56 οὗ {Π6 νευῦ, ΠΘΥα 1 ᾿πίγοάτιοεβ δῇ ᾿ηβηϊνα 
οἰδιβα ἴῃ {Π6 56ῆβ6 οἵ εογ2Ζ7, Ζ0 171. ΟΥ̓ Φ7,271.0 171. αὐοιέ 8, Υ65Ὰ] : 

αἵ τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμῖν ὧδ᾽ ὁρᾶν 
, ᾿. ᾿ τὰ πρόσθε λαμπρὰ προὐξένησαν ὄμματα. 

εἰς ἀνδρειότητα] ἸΚυϊϊσΕΥ τπιηάἀεογϑίαπμβ [Π15 ἂἃ5. δαπίναϊοπέ ἰο εἷς τὸ 
ἀνδρείους εἶναι, “ἴο 5[1πγυ]αΐα γουΓ σουγασθ᾽, 8 δχρίαπδίϊου ὑνΉ]0]} 
15 αυϊΐθ ἴῃ Κεαρίησ ψ] ἢ (Π6 ἀυριτηθηΐβ δα ἰναηοοά ἴῃ ὃ 18. ΟἸΠο 58 
1Π6 ἴοτεα οἵ {π6 ρυξροβι(οῃ ἴῃ ἰῃ6 Ῥῆταβε εἴς γε μὴν δικαιοσύνην 
(1. 9. 16), ἰο ψὨΪΟῃ ΚύΠΠΕΥ τοίοιβ τ5, ψουἹα ροϊηξ ἰο ἃ βοιηθνπαῖ 
αἰεγεπί τοπάδγίηρ : “[ΟΥ, 45. ἰουποῃίησ σουτασθ, ᾿ 15. ποῖ ταραίαϊίοῃ 
1ῃΠαΐ γοιι περά δ ργεβεηΐ, θαΐ γαῖμοσ 56] [- ργεβεγνδίϊοη᾽. 
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8 τ5. ἐπὶ τοὺς πολεμίου] Τί 15 νγου ποίϊοϊησ ἐπαξ ἴῃ {Π6 ΡῬγεβεηὶ 
ἰπϑίαποθ οὐστ ἀπῖΠοΟΥ τανουῖβ ἰο {Π6 518] πα ΠΟΘ οἸαββῖσαὶ Ρἤγαβα ἴῃ 
Ῥίαςε οὗ εἰς τοὺς πολεμίους, [Π6 σοτῃ 1.100 νγ ΟΠ Π6 δάορίβ ἴῃ 1ΠΠ- 
2. τό, Δπα ἀρϑὶῃ ἴῃ 1. 5. 18. ὙΤΠηα βαπια ἈΥΡατηθηῖ5. Βανα ἄοπα ἀπίγν ἴῃ 
τ Ρτενῖοαβ Εν (Π1. 2. 35): οὐκ ἂν θαυμάζοιμι εἰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ 
οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν παριόντας διώκουσί τε καὶ δάκνουσιν, ἢν δύνωνται, 
τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. 

τό. μεταβαλλομένους] 55. τὰ ὅπλα. 
8 17. οὐδενὶ καλῷ ἔοικε] “15 σματγαοίοσίβεϊς οὔ πὸ Βοποιγαῦ]α τηδη᾽. 

50. Βοιπειηδηη ἀπ Μδοιοπαθὶ ᾿πίεγρτεί ἰἢ6 ρῥάββασα (σοιηρατίησ 
ΡΙαί. Ζεσρ. 1Χ. τό Β), ἀπά. δ᾽: Πουση {Π15 π56 οὗἉ ἔοικε 15 ππάοιθίεα ] Ὁ 
δ ΥΆ76 ΟΠΘ, 1 τηποῇ ρτοίου {ΠεΕῚΓ στοπήθγησ ἴο {παΐ οἵ Κύμππηθγ, ῃο 
ἰγϑαΐβ καλῷ 45 ἃ πϑυῖΐευ, Ἰοβίησ {Πογε νυν {Π6 ἽΜΠΟΙς Ροϊηΐ οἵ {Π6 οοπίγαϑβε 
ὙΥΠΊΟῊ 15 Εν] ΘΠ Ἰηϊοπ 464 Βοίνγοοῃ καλῷ ἀπά κακίοσι. 

καὶ τούτου] ΑἸ δηϊοϊ ραίουυ δοοιβαῖϊναο, ἴπΠ6 οὔὈ]εοὶ οὗ πὶ ἢ 15 
ἴο ῆγον" 5Ρθοῖα! οπηρΠασϑῖβ οὴ ἴῃ σνογὰ βεϊεοίβα. ΟὐΟοϊηρατα βεΐγξ 7716 
271 φττότις σ1771 ραιαϊῆς (Του. ΖΦ γι. ν. 9. 5). ἴῃ τείεγεποα ἴο {Π6 δουῖϑὲ 
αἴτεον ἐλπίζετε, 15 ποίθνγουίην {παΐ {Π15 15. οπε οἵ {Π6 ἴξιν οᾶβεβ ἴπ 
ΜΙ ἢ {ΠῸ σοηδίγαποίίοη 15 αὐτηϊ 64 ψΠπουΐ ΔΠῪ νατίαπί ἡ ἴΠπΠ6 ματξ 
οἵ ἴῃΠ6 μ85. Α5 ἃ σϑῆδζαὶ γπ16, [Π6 ἢιΐαγα ἈΡΡΘαΥβ 85 1ἴΠ6 δἰ ζθυπαῖνα, 
Δ Πα ἴ5 ἴῃ Ἔν ΕΥΥ ἰηβίαπος ρυοίοσγεα Ὀγ Μαάνισ. 8866 ἃ ποΐε οῃ παύσασθαι 
(1. 2. 2). 

δέξασθαι ἡμᾶς] “1ῃαΐ {ΠΟΥ Ὑ11] αὐναϊξ οὐσ αἰίαοὶς. ὙΠῈ Ῥτόποῦπ 
αὐτοὺς [ακε5 ΠΡ ἀσαΐϊη [Πῃ6 5] εοὲ οὗ {Π6 νεὺθ ἡ ΠΙΟἢ Παα Ῥεθη ΡγΘν ΟΠ] Υ 
ΔΠΠοΙΡαϊεα 1η τούτους. 

8 18. τὸ δὲ.. «μέλλοντας. μάχεσθαι] “πον ἴΟΥ ἘΓΟΟΡ5. ὁπ [Π6 ροϊπΐ 
οὗ δὴ βησαρεπηγεηΐ ἴο ἰθανα ἴῃ {ΠΕῚΓ ΥΘαΥ ἃ αἸΠΠἤσα]Ὲ γανῖπα ΒΟ {ΠῸνῪ 
Πᾶνα {Πεηηβεῖνεβ ογοϑβοά, 15. ποΐ {115 δπ ΟΡΡουςπη1Υ ἡν ΠΟ 1 15. νου ἢ 
ΟἿ ΠΕ ἴο 5612  ἘΕῸΓΪ ἁρπάσαι, οἴ. Ιν. 6. 11, ἀη4 4150 ΘΟΡΉ. “42. 2, 
πεῖράν τιν᾽ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον. 

ἀπὸ τοῦ χωρίου...διδάσκεσθα] ὙΠῈ ἰηίοιοῦ Μ85 τϑδᾶ ὑπὸ ἔου 
ἀπό, Ὀπὲ [Πδ6 Ἰατίοσ, {ΠοὰΡ]. γαγθ, 15 α σθοοσηϊβθα τι586, 85 ΚΠΠΕΙ 5Ππανν5 
ὈΥ σοτϊηρατίησ ΤΠέοσ. 35:0 ΟΥ̓ΤΟΣΣ Τὸ το 2, Κ- 8: 80. Εἰ ἩΡΦΜΘΝΕ 
ἤανε δήθ {παΐ 1 15. Ἔβϑρθοῖα!]ν ἀρρτορυίαΐθ ἴῃ σαβεβ5 {|κὸ {πΠ6 Ῥυββθβηῖ 
ψΠογα {Π6 τϑίθγεηοα 15 ἴο δὴ Ζγχαγιηηιαίε ΟὈ] Θεοῦ ΠΠ|κ6 χωρίου. 

8 20. πόσον τι νάπος ὁ Πόντος 1] ἼΠε ἱπάθηπίία τὲ ἢ [ῃ6 ἴοτος 
οὗ {π6 1 δίϊη ,ῶγε, ἃ ἴῃ 11. 4. 21, πόση τις εἴη χώρα. ΤΠἢδ δυάδοιυ οὗ 
1η6 ἤστιιταε ὑνῃῖοῃ ἀθβοῦθεβ {πΠ6 Ῥαβίη οὗ {πὸ Εὐχῖπα ἃ5 ἃ βρεοῖθββ οὗ 
νάπος, σουρ!εα ὙΠ {Π|5 ἰεδαϊοιι ϑσσθββίοη οὗ δρτιρὲ ἀπ 1ἹΠ]ορσίοαὶ 
4ιιθβίοηβ, τηαυ]5 {Π6 Ῥάββασα Ὀείογα τι 85 ΔΠΟησ {Π6 νγοῦβί ΒΡΘΟΙ ΠΊΘἢ5 
οἵ Χεπορ ΠΟ 5 ΟταίοΥ. 

8.21. τά τε ἱερὰ...τά τε σφάγια] ΕῸΥ {Π6 ἀἸκειποίίοπ Ὀεΐννεθη {πΠῸ 
ἔθυτη5, οὗ, 1. 8.15. ὙΠα τεο]αξῖνα ροβιῖοη οὗ {πε ἔννο νγοσαβ ἴῃ {Π6 ργεβθηΐ 
ΡῬάββαᾶσε ἰεη45 ἴο σοπῆγη ΤΥ {ΠΕοΥΥ {Ππαΐ {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ 15. πβια]]Ὺ [Π6 ΤΊΟΥΘ 
ΘΘη6γᾺ] ἔσττη, ἀδηοίϊηρ 41}1 {Ππαΐ ἀρρεγίαϊηβ ἴο {Π6 βαουῆςεα, ἀπά 8}1 {π6 
ΟἸΘη5. 8ΔΠ4 [οΚἜη5 (Ἰπο]πάϊησ Οα Οσσαβίοη ἴΠ6 οἰωνοὶ οἵ [Π6 Ργεβεπῖ 
Ραββϑασθ), ψΠΙοἢ ἀγα ποὶ αἰγθοῖ]γ ἀδγῖνεα ἔγοπὶ δὴ Ἐχαιηϊπαίϊοη οὗ ἴῃ 6 
νἹοττη5 (σφάγια). 

ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον] “πον ἰΠαΐ [Π6Υ Πανα οὔσα 566 τι5.᾿ 
88 22--εηᾶ. 7614 ῥασσασε οΥ ἐλε γαυΐηο. ΑΥ̓͂ ἃ τλογέ αὐεἴγοδ5 7702 



15--25] ΜΝΟΖΈΔ. 5 Ὁ 

«Χεποῤῆονι, ἐΐε Ογεοξς εἶοδο τοί ἐδ δρϑηιγὴς ἐγοοΐς. ὔαυΐρο ἀργεαίεά 
ἐλεηε ἀγα εγεείεα α ἐγοῤὴγ ογε ἐΐς Με ὁ ὀαΐίλο, ἐΐεν 2᾽γοςεραὶ τιον: ἐλεῖγ' 
7οε πεν ἕο ἐδε σεα. 

τοῦ νάπου] ΑἋ ραγ({{ἰνᾶ σϑηϊίίνα, ἰο 6 ἴα ἴῃ οἷοβα σοηπθχίομ 
ἢ [ῃς δανουθίαὶ ἧ. 

θᾶττον γὰρ ἂν ἀθρόον ἐδόκει] ΨΜΟΠΡτθοπὶ ἀπά Τἰπηάογῇ [Ὁ]]ονν ἐπ 6 ἔπτο 
Ἰοδάϊησ Μ85 ἴῃ ρ]δοίῃσ ἄν αἴζεσ ἐδόκει. ὙΠπαὶ Κύμπεγ 15 τῖσῃξ ἴῃ ῥτε- 
ἐευυηρ [Πς οΥάεν οὗ 186 ἴεχέ 15 βοδυοοὶν ὀρθὴ ἴο σπαβίίοῃ : ὙΗΔΙΠΟΥ τὸ 
Ομ βΙ ἄου [Π6 ταγίμπι οἵ {ΠῸ Ξεπίθπος, ϑνΠ]Οἢ 15. ἴῃ 1[56]{ ἀβοϊσῖνα οα {μα 
Ροϊηΐ, ΟΥ̓ ΒΕΘΟΠΕΑΙΪΥ {πΠαΐ θάττον 15 {Π6 Θπρ Παίς νγοσα, οὐ {π᾿ γα γ {Ππαὶ {Π6 
Ῥασίϊο]α τείευβ ἴο {πῈὸ ᾿πβηϊῖνε δηὰ ποίΐ ἴο ἐδόκει. 

ἐξεμηρύοντο] ἐκμηρύεσθαι 15 ἴο “τηΔΥΟἢ ἴῃ 51η6]6 Πης᾽, 1.6. ἴο 46Η]6. 
Ι σαῃ ἢπά πο ἰπβίαποα 'ἴπ Ψ]]Οἢ {ΠῸ σομηροι πα 5 ΘΠ ΡΙογεα ἴπ ἰΐ5 
ῬΥΤΊΔΤΥ 5εη56 οὗ "πη ηαϊησ ̓  (Π6 [Πτεδα ἔγομῃ ἃ 41] οὗ ννοοὶ (μήρυμα): 
ϑεα Πριιγαίίνεϊν, 1 15 ἃ ἰανουσία ννογὰ νυ Ἱἢ τυγϊΐευς οὴ ΤΆ ΠΠΓΑΤῪ 50] εοί5. 
ΘΡΎΡΟΙΡ. Τ|ι,- 51..2; 53: 8: ΤΠὴΕ Ρῆγαβα κατὰ τὴν γέφυραν οἸΘΑΥΥ 
ἱπὰΡ] 165 1μαὲ {πῸ τανίπε ἴπ αιιεβέϊοῃ Πα 4 ὈΘβη ἔουτηθα ὈΥ βοπλα ἰουτεηΐ, 
{που νγῈ ἃ΄Ὲ 5ΟδΎ Εν σΟΠΟοΥΠΘα ἴῃ ἀδἰευ μη] ηΐη σ᾽ νυ [Π6 σοτηπιθηίδίουβ 
1ῃς ΠΙβίοσυ οὗ 115 Τουπγαίϊοη. 

8.23. σὺν τοῖς θεοῖς] 5:ε ποίξ ΟἹ Π1. 2. 8, ἀηὰ ᾿ηἰγοάποίίοη. ὙΤΠῈ 
Ρἤγαβε ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς "Ελλάδος ἰ5. ἢ δαξίθγη ἰοσπὶ οὗ ΒγρΡεύθοὶθ, οἡ 
ὙΒΙΟΒ γα Πᾶνε αἰγεααν ΠΟΙ ΠΙΘΠἰΘ4 ἴῃ σΟΠΠαχίοη ΜΙ 11. 4. 4. 

8. 24. ἡγεμόν: τῷ Ἡρακλεῖ] 8:6 ποίξ οῇ ΥἹΙ. 2. 15. [Ι͂η {Ππ5ἰγαίίοη 
οὗ ὀνομαστὶ Μδοπιίςηδεὶ τοΐεις ἕο Ἡοπιοσ 77. Χ.Ψ 68, 

πατρόθεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον, 

ἡδύ τοιῇ] ὙΤῇε νοτσά τοὶ 15 τερ] ασβά Ὀγ τὸν ἴῃ {Π6 ᾿πίθυϊου μΜ55. ΤΠῈ 
οασβαε οὗ {Π6 σογγαρίϊοη πτᾶν, 1 {Π1ΠΚ, θ6 ΘΑΒ}]Υ [οπ πα ἴῃ ἴΠ6 δοιν!γ οὗ 
5ΟΠῚΒ ΘΟΡΥΪβί, πο, ποῖ οοπίεηξ ψ 1 [Π6 588] Ἐχρ]αηαίϊοη (566 ποΐθ οα 
αὐτοὺς κακῶς ποιῶ ἴῃ 1. 4. 8), νγὰ5 Δηχίοιιβ ἴο ογεαίβ ἃ ἀεβηϊία βαθ]θοΐ ου 

. με νεγθϑ νη] ἢ [Ο]]ονν. 
ἐν οἷς ἐθέλει] 1 πὶ ποὲ βιγρυῖβοα ἐῃαξ ΘΟ ποίου βῃου]Ἱά ἤανα 5ιρ- 

σεβίβα ῃς οῃλίβϑίοη οὗ [Π6 ρσεροβίτοη, ἢ τ μῖοἢ ΚΌΝΠοΥ, Βονγενει, 
ἜΧΡΓΕΘ565 ΠΙΠη56][ βαίσῆε. Τί σϑυία!]ν ἄοο5 ποῖ δοσοσά ψἹ ἢ {Π6 νεγ 
παρέχειν, πιὰ τηϊρῆς Πανε Ῥθθη βαβην ανοϊνεα ἔγοτη {Π6 ἤπαὶ Ἰείίοτβ οὗ 
π6 ῥγενίοιβ ννοσ. 105 σϑίεπίοη ΠαΥ Ρεῦμαρ5 6 ἸυβιΠεα οἡ {πὸ 
στοιυηά [Παΐ {πε ρΡῇταβα μνήμην παρέχειν Ἰτηρ 165, ᾿ξ ᾿ξ ἄοεϑ. ποὶ ἱποῖπάβ, 
168 1464 οὗ Ἰεανίπρ ἃ γεοοτὰ (μνήμην καταλείπειν). 

ὃ 25. ἐπὶ φάλαγγο:] ΟΕ αν. 3: 26. 
ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον] ΤΠ δοοιιβαίίνα 15 ἀοσουηΐοά ου ἘγΥ {86 ἔαςοξ {Πα 

[Π8 Ρῆγαβα ἴπ ἡιθβίϊοη 15 ἃ σοπαβηβθα ομ6. (Οὗ, παρῆσαν εἰς Σάρδεις (1. 
2. 2) ἴογ ἐλθόντες εἰς Σάρδεις παρῆσαν. 

εἰς προβολὴν καθέντας] “ΜΙ {ΠΕΙΓ Θρεαῖβ σοποΠεά αἱ τοϑὶ᾿. 1 οδη- 
ποῖ δὲ 4}1 ἀρρυεβοϊαίβ [ΠῈ γεαβοῃβ νυ] ἢ Πᾶνε ἱπαπορα Κα ἸΠηεΥ δηά Ζειπα, 
Δ]ΟΘ Πα οὗ 811 [Π6 εἀϊΐοτβ, ἰο γεα προσβολὴν ἴογ προβολὴν οη [ἴῃς Δις ΠΟΥ 
οὗ ἔουγ μ85. Νοῖ ΟἿἱυ 15 ἴπΠ6 ρῆγαβε εἰς προβολὴν καθιέναι [ῃς τεοοσ- 
ΠΙΒθα οπα ἴῃ {Π15 σομΠΘΧΙΟη: ἴδ 15. Α͵5ο {πε ἜἼχαςοί σοπηϊεγρατγέ οὗ [Π6 ρδγ- 
τἰοῖρ]Ὲ προβαλλομένους, ΜΝ ΠΙΟΉ ἰῃ 1. 2. 17 15 ἀϑεὰ ἴο ἀδβοσῖθα [Π6 ϑαπὶθ 
ΤΩΔΠΟΘΕνΤΕ, 

ΧΕΝ. 34 



524 ἘΧΡΕΦΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΔΙ ΤΥ. ν. 27 Δ 
διώκειν] ΒΙΠΆΠΑΥΙΥ ἴῃ Ὑ11. 2. 20 γε Πηα [Π6 νϑὰ υ5εα ΔΌβο ΕἸ υ, ἃ5 

ἴῃ {π6 Ῥγεβθηΐ ἰηδίαπορ, ἴο ἀδποίβ ἃ {τίς δάναποα. 
καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον] “τΠπαΐ {Π6 Ροβίτοη {ΠοῪ Οσσαρίθα ννᾶ5 ἃ 5ΙΤΟΠΡ᾽ 

ομθ΄. ὙὍὙΠδ Ρῆταβο 15 ἃ ΤΟΥ͂Θ [ου Ὁ] 86 ομα παπ καλῶς ἔχειν τὸ χωρίον, 
ὙΠ ἢ βοπηα οἵ {Π6 εαϊίουβ πᾶνε Ῥγοροβεά ἴο ϑιρβείαίς ἔοσ 11. [ἢ ἴπ8 
βαηΐθηοθ ὙΠΟ [Ὁ] ονν5 ἔπετο τηϊσῃξ παν Ῥθθη βοπῖθ ἀουθί α5 ἴο {πε 
Βα ]6οΐ οἵ {Π6 νει ἐπλησίαζον, 1{τ| νγετα ποί ἴου ἴῃς σοῃίγαδί ᾿πρ]164 ἴῃ 
ὑπέμενον ὙΥΠΪΟΪ. τηαῖςοβ ἃ οἴθασ τπαΐ να ἀγα ἴο πηάογβίαπα οἱ “Ἕλληνες 
ἔγοτὴ {Π6 βασοθθάϊηρ οαιβθ. Α ποῖθ ὁπ ἴπΠῸ νοῦ ἀλαλά ξειν νΜν1}} ΒΕ Τοππα 
1ῃ σοηποχίοῃ ΨΥ] ἐλελίζουσι (1. 8. 18). 

ὃ 27. ὑπηντίαζεν)] ὙΠα σομΙροι πα Οσοι5 [ΓΘ] ΠΕΪΥ ἴῃ ΡΟΘΙΓΥ: ἴῃ 
ῬΙΌΒΘ 1{ 15 πβθα οἱ Ὀγ Ἡδτοαοίπβ απ Χαπορθοη. 

δ 8. ὡς ὀλίγοι ὄντες] “ σοῃβιἀογίηρ {Π6 5:41] Π655 οὗ {ΠῸὶγ πα θετθ᾽. 
Αὐσοογαϊηρ ἴο ΥἹ. 2. τύ, {ΠῈγ8 ὑνεῦα ΟὨΪΥ ἀροῦί ἰουίν οἵ {ποιὰ ἴῃ 41}}1. 1π 
1Ππ5ἰγαίίοη οἵ {Π15 ἴουοα οἵ ὡς, οἵ. Θορῇῃ. Οεδα. 2 γ7γ. τογϑ, φρονεῖ γάρ, ὡς 
γυνή, μέγα, “707 ἃ τυογαήε 5η6 Πὰ5 σταῃᾷ 146α5΄, ἀπ ἃ ΒΙ ΠΉΠΑΥ τι58 οἵ τε 
ἴῃ Τιαῖίη, ει. 2χεζέας, τε 712 ἀοηγγῖγιό Μογηαγιο, ζἰέέεγαε ((ἴς. αὁ “4 ηιῖε. 
ΤΥ. 12). 

καθ᾽ ὃ] 8:6 ποίβ ΟἹ 1. 8. 21: 
ὃ 2.0. ἀπειρήκεσαν μέν, ὅμως δ᾽ ἐδόκει] " ΠΟΥ ἀδοϊαςά, εἰγεα που ρσἢ 

ἵππου νγούθ, παΐ {Π6 Ῥαγϑαϊ τπυβί ΡῈ [ΟΠ] οννεα πρ΄. ὋΠ15 Ἰάϊοτη, ΜΠΪΟῊ ἰς 
ΕΒΡΘΟΙΆΠΠΥ ΠΟΙ ΠΊΟΝ ἴῃ ΡΟΘίτΥ, ἰγθαῖβ ἐΠ6 ἔννο οἰδιιβαβ οἵ Πς βεπίθποα 85 οἵ 
Θαυνα]οηΐ Ἰπηροτίδησα : [ΠουΡ ἢ {πΠ6 ννογαβ ἀπειρήκεσαν μὲν ΥΘΆ]}Π]}Υ ΤΕΡτα- 
Ξϑηΐ ἃ Βιθογαϊπαΐα Ἰ4θα, ΒΟ τσῃς πᾶνε Ῥθθη ΘᾺ} τν6}}] Ἐχρυθββθα 
1ῃ ἃ ῬδΙΟΙΡΙΑ] ἰοττῃ (καίπερ ἀπειρηκοότεο). (ΟΟΙηραῖο, Πποννενεῖ, Το. 
ΨΙ. 01, Σικελιῶται ἀπειρότεροι μέν εἰσιν, ὅμως δ᾽ ἂν καὶ νῦν ἔτι περιγέ- 
νοιντο. ΤἼὴΘ νεῖ ἀπειρήκεσαν ἴῃ 15 ἢσιιγαῖίνε 56η56 15 ἃ [ανοισιίθ ΟηῈ 
ἢ ΟἿΥἿ ποῦ, πὸ ἀοαθὲ ΠοπῚ 1{5 ποσαοηί ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ. [ἢ ῬΟΘΕΓΥ, Ει΄- 
ἴῃ ΒΌΡΠ. 72 γαεῖ. 780, ἐπεὶ δ᾽ ἀπεῖπε, πολλὰ μὲν τάλας χθονὶ 'Ῥίπτων 
ἑαυτόν. 

ὡς μὴ τεθαῤῥηκότες ἀναπαύσαιντο) “ἸΠαξ Π6 ΠΟΥ τηϊσῃξ πο ἴακα 
σοῦτασα Δ η4 τθοσαϊ {πεῖν βίγεησιτη", 

8.21. κατὰ τοῦ πρανοῦς] ΤΕΡΗΣ 5. 8, καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλό- 
φου. ἴἿὶῃ Ῥίαοε οἵ ὥσπερ ἸΚυϊϊσου ῬιΌροβεβ ἴο γοαὰ ὡσπερεί, γνΠΊς ἢ, ἔα κε π 
ἴῃ σοηποχίοῃ ν] ἢ {ΠῸ Ῥαυεοῖριο, 15. ποΐ ΟἿΪΥ {Π6 ποτα οἰθσαηΐ Ῥιξ αἶξο 
16 τηοτο σταῃητηδίϊοαὶ σοι] ηαίίοη. ΤΠ6 ἁγίϊο]θ οἱ, νν γ ΕΘΗ. ΓΟΠ]οννα 
ὥσπερ ἴῃ ἴῃτοο σοοά Μ88, ἰ5. τε]εοϊβ ὃν Κι που, ννπο δοαίεὶν βιισσεϑίβ 
1Παΐ 115 ᾿πἰγοάποίοη νου] πρϑορβϑιϊαίθ [Π6 ἁυίϊο]θ 1 ἱππέων, ἃ5 {Π6 
Ταίθγθ ποθ νου] 1η {Ππαΐ σαβα θα ΠἸπ]64 ἴο (πε ἀεἤπηϊΐα οσοσαγγθηοα ποιοεα 
1ῃ ὃ 28. 

ὃ] ὙΠ τεϊδινε 15 ἴο θὲ ἰαΐζθη ἴῃ σοππθχῖοῃ ὑνἱἢ πῃ ἡ ΠΟΙς οἵ {πΠῸ 
ῬΓονί 5 βία πηθηΐ, ποΐ πΠΘΥΟΙΎ νυ] νάπος, 

ΘΗ ΡΥ: 

88 1-5. 7714 Ογερῖς γεραῖγ ἐ}617 σαηιῤ, απαῖ ατυαϊέ ἐλε αγγίναξ οὗ 
Οἰσαγιῖρ, 216 ,ογαγίαγι Παγγιοσί. 7Π7ραγιέζνιο ἐΐεν φμγιαίογ {ἦε σιεγγοτεγαῖ- 
2719 ἐ67711077}γ. 1774 χιιοείογε οΥ 707 21771.. ἃ εοίογιγ 7γ1 ἐλὲ τ161ς φοιγἠοοα ἐς 
γεοῤοηεά. «1γγίναί ο77 Οἰδαηαο7 τυΐίλ ἐτῦο ἐγίγωρος, μέ το ἐγαηι5 2075. 



ΥΙ. 1--5] ΔΟΤΈ5. ΠΩΣ 

“7εχίῤῥεις, τυλο λακ αετογέεαϊ γ,οηε ἐλ Οχεοῖς αὐ 7 γαζέςιις, γεαδῥεαγ, ἀπα 
7Ἰονιογές α φεαγγεἰ δεέτυεοε (ἰφατιαῖο7, αγταῖ 116 471771}. 

ὡς ἥξοντα] “ἷπ εχρεβοίαιίοη ἐπαΐ ἔπ ον ϑνου]ὰ ξοοη αὐτῖνε .Ό 8568 ποία 
ΟΠ ὡς ἐπιβουλεύοντος 1Π 1. 1. 6. 

8 2. καταμένοι)] Α πεηχποηἰαίῖνε ορίαίζϊνθ. Δ Π {πΠ6 αἘχοθρίίοῃ οὗ 
Κύπου, αἰμηοβί Ἔν σΥ βαϊῖου οἵ ποίδ, ἱποϊπάϊησ Βουπθηδηη, ῬΟΡΡΟ «ἀπά 
ΜΟΙ Ότθομΐ, Πα [Ὁ] οννεα Ομ ποι άθσ ἴῃ ἱπίσγοαιοίησ [η6 ἀΥί016 Βεΐογα 
ἐξιόντες, ΟἸΘΑΥΎ ἴον [Π6 ρατσροβα οἵ βίγεησιμοπηίηρσ [Π6 οοπίγαθί θένα 
{πε Ρ] που Ἡν Πο ἢ τναβ τεραταθα 65. ρυϊναία ρτορευίυ (ἐλάμβανον), απὰ 
τῃαξ ὙΠ] ἢ νναβ οοπβϑοαίοθα ἔου [Π6 βευνίος οὗ (ἢ8. σδῃρ (δημόσιον ἔδοξεν 
εἶναι). Βαΐ, ἴῃ αἀάτ!τίοη ἕο {πῸ βοΐ {παΐξ {Πδῖρ 15 ποΐ ἃ ἴγαςε οἵ {πῈ 
Υτῖο]Ὲ ἴῃ ΔΠΥ οὗ {πΠ6 Μ55, ἴπ6 τείδσθῃμος ᾿πθη 64 ἴῃ ἐξιόντες 15 ποΐ 50 
τηιοἢ ἴο ἃ ἀεδῆπηϊία ρουίίοη οὗ ἔΠ6 ΔΥΤΩΥ 5 ἴο {Π6 ΘῃΓΓ6 ΔΥΒῚΥ ἰαίςθη 1η6]- 
νἱ πα }]γ, ἀπα {Π6 σοπβιγοίϊοη σΟΠΒΘαΘΠΕΠΥ ΘΟΠΊ65 ἀΠΑ͂ΘΥ {Π6 βατὴβ Παδά 
85 ἀπολιπόντας (1. 5. 11) ΟἹ ΠΟΙ 1 Πᾶνα σοπηπηθηΐοα 1 ΤΥ ποία ἴο 
1Π6 Ῥαβϑασϑ. 

8. 2, κατῆγον] ΚΌΠΟΥ, ἀρραγθη]ν, ἔαΐςοβ Π6 να ἴῃ δῃ ΔΌβοϊαία 
56 η56, Ὀὰᾷΐ 1 Κπον οἵ πὸ οἴει οαβα ἴῃ ψνΠῖο (Π6 δοίίνα 15 58 δ5 δῇ 
δααϊναϊοηΐξ ἴου κατάγεσθαι. ΤΠ 411] ΡΟ ΑΙ 1{ 15 [Π15 αἸ ΒΠσα]γ {Παΐ Πα5 
1ε4 ΜΟΙ Ργθοπς πα βοῖηε οὗ {π6 θεβὲ βἀϊΐουϑ ἴο ργείευ κατεῖχον ἴῃ ἀβῆδποα 
οὗ ῃδ δυϊβουν οὗ {πὸ ἴουν ᾿εαάϊπσ Μ85. ὙΠΘΓΘ 15 ΠΟ γθάβοη, ΠοννΈνῸυ, 
ΨΚ ὮΥ Μὰ 5ῃου]α ποί τεϊαΐη {Πε τεαάϊησ οὗ [πε ἰοχί, ἀπάἀογβίαηαϊηρ [Ὁ τη {Π6 
[Ο]]οννίησ βεηβα : “τα σἱδά ἰο Ἰαπα {ΠεὶΓ οατροαβ᾽, ἃ ταηάθυϊηρ ΜΉΘ 
ΤΠΑῪ {γί ΠοΓ Ἔχρ]αίη μον ἴΠ6 σ]ο55 κατέπεμπον ἰοπηα 115 νγᾶγ ἱπίο οη6 οὗ 
1η68 Μ85. 

8.4. ἐπεδείκνυεν αὐτοὺ}] ΤΠα 5ἰαίεμπηθηΐ ἰ5 ὑνουῃν οἵ ποίϊοα 1{ ΟΠ]Υ 
45 ἰεπάϊησ ἴο 5Π6νν {Παὲ ΧἜπορποη Παά ποῖ γεΐ ἀραπαοπεά ἢΪ5 ἐνοῦσα 
Ῥτο]θοΐ οἵ ἐοστηϊησ ἃ βεί{Πεπιθηΐ 1η {Π6 πεῖση ουγΠοοά. 

8 5. Τἄλλοι ἄλλῃ εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν] ὍΠα ἰεχί οὗ {Π15 Ῥάββασβξ 15 
{α]] οὗ ἀἰπσα]γ. ὙΠ τεδάϊηρσ νΐοῃ 1 Πᾶνα δὐδορίδα 15. ἃ οοπ]βοΐαγ4] 
οιπθπάσίίοη οἵ Πιπάον 5, δοοερίεα ὈΥ ΟΠ ΡΥ ἢ (νγῆο ἄοαβ ποῖ ὄνβῃ 
Ῥγδοῖτθι 11), απα πιθηςοηθα ἢ ἀρρύοναὶ Ὀγ Κα ππου, ἱΠουσῃ Πα ἀοθ5 
πιοί σῖγα 1 ἃ ρίαςθ ἴῃ ἢἷβ ἰαχί. [Ι͂ἢ {πΠῈῸὶ Μ55 ἴΠ6 ραββαᾶρα ἈΡῬθδυῦβ5 85 [0]- 
Ἰοννβ : καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι, ἄλλοι εἰς τὸ ὄρος, καὶ εἰλήφεσαν, ἃ 
τεδάϊησ γῃ ἢ 1 15 πῃ ροββίρ]θ, 1 {Πίπῖκ, ἰο τοραγά ἃ5. σϑπαῖηθ, που 6 ἢ 
ἸΚ ὕπποῖ δατ5 τ ποσὰ ααεβιϊομϊησ 15 δας απτιοῖῖγ. Ὅς ννογάβ. ἄλλοι 
εἰς τὸ ὄρος ᾿ξ εχρίαἰηϑ παΐπσγα! γ Ἔποισῇ ὈΥ ἀββιτηϊησ [Παΐ [Π6 τηαῖπ ῬΟΩΥ 
οἵ {πε ἴγτοορβ Πδά, 5 υ584], βοισῃξ {πεν ΡΠ Ιου ἴῃ {Π6 Ρ]αΐη5: θαξ ΠΙ5 
{ΠεοῦῪ ἰπ τασατά ἴο {Π6 σοπδίγαιοϊίοη, ὈΥ γΠΙοἢ ἐτύγχανον 15 ἴο Ὀ6 51ρ- 
ῬΠΘα ἢ οἰχόμενοι ἀπ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἐτύγχανον ν] [ἢ ἄλλοι, ΔΡ- 
Ῥεαῖβ ἴο τ ἴο θ6 Βορείββϑὶῃ ἰηνοῖνεα. ΒΥ Ρ]δοίηρ ἃ σοϊοῃ δῇε {πε 
τνογὰ ὄρος, ἀπᾷ γετηονίηρ [Π6 σοιηπηα δἰζευ οἰχόμενοι, ΜΙΔοτηΪ ἢ 46] Πα5 αἵ 
ΔΗΥ ταῖθ γα που [η6 ραββϑαᾶσα σγοτηπιαίίσα!. ΟἸΠΕΓ εἰμ θηδίϊοηβ Πᾶνα 
Ῥεθη Ριοροβεᾶ: ε.5. καὶ οἰχόμενοι ἄλλος ἄλλῃ εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν 
(ϑομπϑι δι), ἀπά καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι ἄλλοσε εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν 
(ΒογποιηδΠη)}. 

μὴ ἀφαιρεθεῖεν] 5Ξς. 45 σοπῇβοασίεα Ρτοροτίν, ἃ βἰαίεπηθηΐ ὙΠΟ ἢ 
5Που]α σῖνα τι5 βοπηθ ΠΕΡ ἴῃ ἀοιευτηϊηΐησ ἴΠ6 τεαάϊησ οὔ {πΠ6 Τογτεροίηρ' 
Ῥάβθασθ, δ5 ἰἰ 14ἀθπίῆεϑ {Π6 γεϊαίίοη οὐ [Πς βίγασρ]οιβ ἴο [Π6 τηαΐῃ Ὀοαγ 
οὗ [Π6 ἴτοορβ 1 {Ππαΐ τηεητοηεα ἰοννατάβ ἴΠ6 οἱοβα οὗ ὃ 2. 

34--2 
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ὃς ἀπέδρα] ΚΟ, ν. 1. 15. 
διασώσαντα αὐτοῖς] ὙΠΟ Ρτοποῖη, νν ΠΟ 15 Του πα ἴῃ {Π6 (γος Ἰεδά- 

Ἰῃ5 Μ55, ΨΜ1ηΠ]Π) οσοαβίοη πὸ αἸΠΠσα]γ. Αἱ (ῃ6 βαπὶδ {ϊπη6 {ΠῈγα 1.6 
του Π45 [ΟΥ̓ Βα ρροβιηρ {Παΐ 1{ 15 ἃ πηθῦα τορτοαποίοη οἵ {πΠῸ νοσγὰ αὐτοῖς 
1ῃ 1Π6 [Ὁ] Οννπρ οἴαιιβα, νγ ΟΠ τᾶν Πᾶνα Ῥθθη δοο!ἀδπίδ!]ν γα πβροβεά 
ἰηΐο {πΠ6 δα ]οϊπῖπρ 1π6 οἵ ἰΠ6 μ58. Τῆε ρύόρδθι Π οὗ 1Π15 15. ΓΈ ΠΟΥ 
1πογθαβθα Ὀγ {πε ἰδοί {παΐ ἴῃ ἴΠῸ Ἰαϊίευ Πα] οὗ {π6 βεπίθεποθ, ἡ οσα 115 
ῬΥΈΒΘΠΟΒ 15 ὉΠαουίθ]ν τεαπιγθά, ἔνγο οἵ ἴΠ6 Ῥεϑὲ μΜ585 οῃηέε 1ἰ αἰΐο- 
ΒείΠευ. 

88 6--ττ. 7114 2γοργέες οὔ ἦε αἰϊεῤιίε. ΟἸεαγιαῖγ, ἐλγεαζεγι ἐο εἴοϑδο 
276 γ1ε]ρ 1 οτεγ7171. ῥογίς αραϊγι5έ Ζλὲ ααἰγεῖδ5Ἴοη1 οὐ ἐε (ὐγέεβεα, τεγείοσς ἐδεν 
5277 671(167) ἔο ἀϊηι Αἰ φαδίας, τυῖο, ας Χιεγιοῤλογις “ρα, ἀαα ὀδον: σρεείαϊέν 
σεἰροίεα ὧν Ζεχίῤῥιες ας ἐδε σιεὠγεεί ογ Δϊ5 σα ηεηη71165. 

8. γ. ἀφαιρεῖται] “τεβοῖιθβ ΠΙπῚ ΠῚ ΠῚ5 Παπαᾶβ, ἴοσ {Π6 τηδῃ {ΠΟΥ͂ 
ὙΓΕΓΘ ΔΥγθβίϊησ τγὰβ ἃ ὈΥναία ἴῃ Π1Ξ σοι ραηγ. 1Πε Ρῆταβα ἀνακαλοῦντες 
τὸν προδότην 15 ποίθννγου ΠΥ ΟὨΪΥ Οἡ δοσοπηΐ οὗ {πΠ6 ᾿πγοάποίϊοη οὗ [Π8 
ΔΥΤΟΪΘ, [Π6 ἴοτοα οὐ ννῃοἢ νγου]α θα νΟΥῪ ΠΘΔΙΙΥ Ταρτθβθηΐθα Οἢ. ῬΆΡΕΥ 
Ὀγ {πὸ δὲ οἵ ᾿πνογίεα σοπΊμηα5. ΚυύΪ ΣΕΥ ῬΥΌΡΟΒα5. 8. 5] σ ΠΥ αἰῆεγεπέ 
Ἐχρ  απαίίοῃ, βισσοβίηρ {παΐ {Π6 δα αϊτ!οη οἵ [Π6 Δυί1ο16 βίαπυρβ Παχῖρριβ 
ἃ5 ἴῃς {ταϊίου κατ᾽ ἐξοχήν. 

8 8. ὅτι οὐδὲν εἴη πρᾶγμα] “[παΐ {ποτα νὰ ποίῃίησ [πΠ6 τηδίζοσ᾽. 
ΟΕ τν. τ. 17, ὥστε δῆλον ἣν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη. Τὴ Μαανὶρ᾽5. ορί πο 
αἴτιος 5 [0] οΟννεα ὈΥ ἃ αἴγεοῖ ᾿πΠηϊῖνε (6. . ταῦτα γενέσθαι ἴῃ ΡΪαςε οὗ 
τοῦ ταῦτα γενέσθαι), ννε 1ἰ γείειβ ἴο δῇ δνεπί {Πδὶ Πᾶ5 δἰγεδαν ἰακθη 
ΡΙασθ. σοογαϊηρὶν γα Ππα {Π6 Δυί]ο] 6. οὐθα ἴῃ {πΠ6 Ρῇγαβε τὸν 
ἄρξαντα βάλλειν (8 8) ἴῃ οσοπίταθτ ΜΠ 1ἰ5. ΘΠ ΡΙουτηθης θη [Π6 
Τοίδυθποο 15 ἴο 8Δῃ δοῖ δἰἴπευ σοηςθπηρ] αἰαὶ ΟΥ̓ ἸΠΟΟΙΊΡ]οίθ, 45 ἴῃ ἴΠ6 οαβα 
οὗ [ῃ6 ρῇγαβε ἀρξαντες τοῦ διαβαίνειν (1. 4. 15). 

8 1ττ. ἐξήτει), Μδαοιηῖομαθὶ 511] τοίδιηβ {Π6 τπαππβοσιρί τεδάϊησ 
ἐζήτει, τποτιρῊ [Π6 τηδ]ουν οἵ [Π6 βαϊίοτς παν δἀορίβα ἐξήτει, [πΠ6 σοη- 
)εοίατε οἵ ϑοπαθίου, νῃο ἢ ΚΌΠΟΥ ἀθβουῖθα5 ἃ5 " εἸεσαη βϑιπηα᾽, ὙΠῸ 
ΘΧρυββίοη διὰ τέλους φίλος “ἃ σοπδίαηϊ {γι πα ᾽ 15 ἱποουηρ]εΐα ἴῃ σοπβίσιο- 
τἰοη. ΟἸΠοΥ νυ υϊΐουβ σοι] Πανα δα δα ἃ Ραυί!ο1ρ016, ΟΥ παν ἄγανγη πΡ 
1Π6 οἴδιιβα ἴῃ ἃ σεϊαίϊνε [ΟΥ ΠῚ. 

δ8 τ2)--ἰᾷό. “412 αααγεςς ἡ γογι Διεηιοῤῆογε ογε ἐλε αἰ αι έϊος ογ7 116 οἼΐα- 
2071. 

ἐμοὶ δὲ] Τῃ [Π6 ῥῬτγοβεηΐ ᾿πβίαπος δὲ ἰαϊζοβ {πΠ6 ρίαςς οὗ ἀλλά, {π6 
ΕἸ] Ρ] ογμηθηΐ οἵ ψΠΐοῃ ἴῃ 5] ΠῚ1ΔΥ οαθ65. Πᾶ5. ῬΕΘη τϑρϑαΐθα!]ν ποιοθβά. 
ΟΟμΡατα ἴῃ Ῥαυτου]αγ 1. 8. 17, 11. 1. 20 ΔΠ6 11. 5. τύ. 

οὐδὲν φαῦλον] ΤΠ Δήνευθ]α] τε οἵ οὐδὲν 15 ὈΥ ΠΟ πιθαη5. ὉΠΟοΙη- 
ΤΟ, ΤΟΥ͂Θ ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ ἴῃ Ροεῖγγ. (Οἵ. Ψ1Π]. 1. 23, τὴν πόλιν τὴν οὐδὲν 
αἰτίαν, τι ἃ Ραδβασα σποίθα Ὀγ 1 ΠαοΥΓ τῸτὴ {ΠῸ 7 γαςλήγεαε οἵ ΘΟΡΠΟΟ]65 
(773): τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ κακοῦ. Τί5 ΡΙαςε ἴῃ {Π6 ργεβεηΐ ἰοχί γϑϑίβ 
ἡ {Π6 δαςπουῖν οἵ ννο Ἰδαάϊησ Μ58, νοῦ ΚΟΥ Πα ἀδεπηθα ϑαῇ- 
οἶδπὶ ἴο νγαύγαηΐ 15. ἱπίτοάποίίοη. ὙΠῈ δαϊΐουβ α5. ἃ στα], Ἱποϊπαϊησ 
ΜΟΙ ΡΥθο ί, μανα Ργείουγεα ἐμοὲ δ᾽ οὐ, ννΒΙΟ ἢ 15 Το ηα ἴῃ {π6 ὈῈΠῸ οὗ της 
Μ85, αηἃ 1 δηὶ 5ίΓΟΠΡΙΥ πο] πε ἴο ἀρῦθθ ν] ἢ {Π6πὶ, αἃ5 Κύπευ, ἴ 
{πίηῖκ, Πὰς ποΐ ποίϊοθα {πῸ ἰαοΐ {Παΐϊ, θη οὐδὲν 15 σοι ὈΙΠ6α νγ]1ἢ ΔΠ 
αἀ]δοῖῖνα ἴῃ δῇ δάνουθιαὶ 56 η856, 1ἰ 15. πιβια}]γ Ργθοθ θα ΒΥ {Π6 δυίῖο]6, 
Ῥεϊηρ (5 ον ΒΡρε αἰ] ΠΡ) δῃ δοοιβαίϊνα οἵ γεβρεοῖ. ὍὙΠα5, ἴῃ [Π6 ῥαββᾶσα 



6---τ9} ΔΌΤΕ Ξ. 527 
αιοίεα ἀρονε όσα {πὸ 7 αελήγῖαε, νγα ἤανα τὸν οὐδὲν αὔτιον, “[Π6 τηδῃ 
ὙΠῸ νγαϑ 272 210 γεσῤέεέ ἴῃ σαιβα οὗ [Π6 τηϊβοῃϊεῖ γοιὰ Παὰ νυγουρῃι᾽. 

ἡμῖν] 15 δῇ εἰῃϊς ἄδίϊνθ, ΟΥὕἉϑ, ἃ οἴπευβ πᾶνε ῥτείουγοα ἴο οδ]] 1ΐ, ἃ 
ααΐϊοτες ςΟ))70 (11 ΟΥ̓ Ζ71Ο7]17)1011. Τί γοίευβ ἰο ἄπεισιν ΠΟ 1655 ἰῃδῃ ἴο {Π6 
5 θογἸπαΐθ Ραυ οἱ Ρ᾽4] οαιισθ. 8566 ποίβ οἡ Κύρῳ ἴῃ 11. 1.1. 

ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος] ὙΠΕΓΙΘ 15 ΠῚῚ16 ἀοιθί, 1 [Π]ηἷς, {Πας της 
σΟΠΒ ΓΠΟΙ]ΟΙ ἴ5 {Π6 58Π16 ἃ5 {παΐ τείεγγεα ἴο ἴῃ [Πη6 ποίβ οῃ διαλείπουσι 
δ᾽ ἑκάστη (1. 7. 15), αϑι4 }}ν πον ἃ5 2αγέϊέίε αῤῥοορίζίογι. ὙΠῈ δααϊ- 
ἰἰοη οἵ εἷς ἕκαστος ἴο 1Π6 Ρ] γα] νεὺ ϑιιρσοβίβ, ἃ5. ἃ [ὙΠ Υ Ἰάδα, [Πα 
ψΠαΐ Πα Ρεδϑη βίαια εοὐεείίσείν 15 πον ἴο Ὀ6 τοσαγάθα φεγζαζῖηε. Τί 15 
{γα {παὶ Κα ΠΠΕΥ ΡΥΌροϑῈ5. δπ δἰζουπαίΐνε Ἐχρ]απαίίομ, δοσουϊησ ἴο 
ὙΠΟ Π {Π6 βεπΐθποθ πησηΐ θῈ Ραγαργαβθα 85 [Ὁ]]οννϑ : ἱκανοὶ δέ εἰσι Λακε- 
δαιμόνιοι, καὶ (5ς. εὖ φερίαε7)1) εἷς ἕκαστος αὐτῶν, ὅ τι βούλονται διαπράτ- 
τεσθαι. 

8 13. ὡς ἀπιστοῦντα] ΤῊΪ5 τι56 οἵ ἀπιστεῖν ἃ5 ἃπ' Θααίναϊοπί [οΥ 
ἀπειθεῖν ἢὰ5 ὍΘΕ Π ποίϊοθα ἴῃ οομπθχίοῃ 1 11. 6. 19. 1 15 ΡΟΒΒΙθ]8 
1Παΐ ΟἿ Δ. ΠΟΥ τηδΥ Πᾶνα Ὀουγοννεα 1 ΟΠ] ΘΟΡΠΟΟΙ65, μ15 ἐνοῦσα 
αγατηδίβί, γῆ ΟἿ 56 υε 8] Οσοαβίοη5. ΟἸΘΑΙῪΥ Ὀγείουγθα 1 5 {Π6 ΠΟ 6 
Ροείϊο ννοσα. 

δ 14. ἕνεκα] ὍΤῆγοα οὗ {Π6 ᾿ῃίθυϊου Μ85 σῖνα εἵνεκα, {Ππ6 ἔουτη ὑν ]οἢ 
5Πο114 θ6 ϑιιθβεϊπἰεα [οΥ οὕνεκα ἴῃ Ἔν ΕΥῪ Ραββᾶσα οἵ {Π6 ἰγαρσϑάϊδηβ νυ Υα 
ἕνεκα 15. ἸΠΔα Π1551016. 1Π σΟηβθηπθηοα οὗ [Π6 χτηθίτθ. Τί Παβ Ιοῃσ Ῥεβη 
ΤΕΟΟσ ἶθ6 4 ἰΠδΐ, πον βία παϊησ 115 γαίθπίίοη ἴῃ ΤΠ οΥ 5 ἰθχί, {Π6 
ξουγπηδίϊοη οὗ οὕνεκα (ὈΥ οΓαβ15 ἴου οὗ ἕνεκα) ρυθοϊ 465. 105 τι58 ἃ5 ἃ β' ΠΠΡ]6 
Ῥτεροβιίοη. ΚΌΠΟΥ ποίϊοαβ 5 δὴ ᾿πίογοϑίίησ ίαςί {Παΐ, νν ἢ] 6 ἕνεκα ἀπ 
εἵνεκα τὲ ϑεὰ 1πα6 1 θυθητν Ὀγ Ρ]αΐο ἀπ Χαπορποη, ὙΠαογάϊάε5. οα 
16 οἴ ΠΕΥ Παπα ΘΠ ΓΙ ΓΕΙΥ σοηΠΠ65 ΠΙτη561Γ ἴο [Π6 5Πουίευ [ΌΥη1. 

οὔτε ἑνὸς ἀνδρὸς... οὔτε δυοῖν] Τ 11. “ννε οἰρσῃξ ποΐί ουἱν οἵ τεσαγά [ῸΥ 
ΟἿ ΠΊΔΠ, ΠΟΥ͂ γεΐ [οΥ ἔννο, ἴο θὲ ἀεραγγεᾶ ἔγοιη στϑδοῃῖησ αγεεοθ᾽, [1 15 
τνοσίῇ ποίϊςα ἰΠαΐ 1ῃ βίθσθοίυ ρεα Ἔχρυθββϑίοηβ οὗ [Π15 Κιπα {Π6 5ίγ685 15 [δὰ 
ἴῃ ἘΠΡΊΙΞἢ οα {Ππ8 σηραζίεγ οἵ ἴπ6 ἔνγο πυτηθε 8 : ἴῃ αταεῖὶς (ν Πεί ΠεΥ ὈΥ 
168 ΟΥ̓ΘΥ ΟΥ̓ Διγαησειηθηΐ οὗ {πΠ6 νγοσ 5) ου ἴῃ6 ἐαγρεζγ. (ομηραγα ὈΥ͂ 
γΓΑΥ ΟὗἉ 1] πβγαίίοη σΟΡἢ. “42. 432, 

“ ᾿ ’ὔ " ΦΑΩ͂Υ͂. Ψ 

νὺν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰαΐζειν ἐμοὶ 
καὶ τρίς" τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω, 

ἀπέχεσθαι] 15 {Πε τεαάϊησ οὗ [Π6 ἔοι Ῥεϑὲ Μ35 ἴογ ἀποσχέσθαι, ΘΟ ἢ 
ἀΡΡΘδΥβ ἴῃ [Π6 πηδ] οὐϊγ. ὙΠῸ Ργαβαηΐ ραγοῖρ]6Ὲ οσουγ5 ἴῃ {Π6 5816 56 η58 
1π|ὶ ΠΣ εἴ. στι. 5. τὸ- ᾿ 

8 15. ἐγὼ μὲν οὖν... ἔγὼ μὲν οὖν] ΤἼΘ τεροι!οη οὗ [Π656 νγογάβ αἱ (Π6 
οἷοβα οἵ [Π6 Ῥαγεηίεβὶβ ἴῃ ῬΎΘΟΙβ ΙῪ {Π6 5αηη6 [ΟΠ 15 ἘΠ ΓΕ Ιγ σοηϑβιβίεηξ 
ΜΊ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 βίγ]6. (ΟμραΙα ἃ ΠΠΙΏΕΥ ΟὗὨ 51 Π}}1ΔΓ Ῥαββασθϑ ϑν ΠΟ ἢ 
1 Πᾶνα σοἸἸδοίεα 1 τπ6 ἰηἰτοάποίίοη (6.5. 1. 6. 6, 11. 2. [ἴ, 11. 2: 
20, εἴς.), ἴῃ 811] οἵ ψνῃ]Οἢ μεθα 15 1655 φυοιηά [ῸΥ δχοιδ8, ϑίηοθ ΠῸ 
Ῥαγεοα]αῦ ἘΠΊ ΡΠ 515 15 σαὶ ηθ, 45 ἰη ἴπΠ6 ργεβεηξ ἰηβίαποθ, ΒΥ {π6 τερείϊ- 
το οὗ {Π6 Ρἤγαβα. 

ἐμέ τι τούτων αἴτιον] “ἰπΠαξ 1 ἃΠὶ ἴπ ΔΠΥ͂ 56η856 (Π6 οαϊβε οἵ [Π6568 
{γοὰὉ]65᾽, (Π6 τὲ Ῥεϊηρ πβεὰ δάνευθ δ} Πκ6 οὐδὲν αἱ [Π6 ΘΟΙΠ ΠΊΕ ΠΟα- 
μηθηΐ οὗ ὃ 12. 

καταδικάζω ἐμαυτοῦ] Ἰζἀπηοτ, αἰοπς οἵ 411 ἰῃς εαϊίοτβ, γεα 5. ἑαυτοῦ" 
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ἴῃ ῬΙαςσε οἵ ἐμαυτοῦ οἡ ἴΠπ Δα ΠΟΥ ΕΥ̓ οὐ ἔννο Ἰεαάϊησ Μ55, ψι που, Πονν- 
Ἔν , ̓ πβίδ οι! ησ᾽ ΔΩΥ ΟἸΠΕΥ Ῥάββασα ἴῃ νν Π]Οἢ {Ππ6 σοηξιβίοη οδιιβεά Ὀγ {ἐπα 
Ἰητευσηδηρα οἵ {ΠῸ ννοσαβ 15 50 ᾿πίο] γα Ὁ] 6 5. ἴῃ {ΠῸ σαβα Ὀείοσα τι5, [ΟΥ 
ἴῃ ΨΙ1. 5. 5 ἴΠ6 τϑδηϊησ, ἃ5 Π6 ΠΙΠΊ561Γ δα πη, 15 ἀοα θέ]. 

8 τό. κρῖναι] 5ς, ὥστε Κλέανδρον κρῖναι αὐτόν. 
ἀντὶ δὲ τούτων] ΤΠΪΒ5 τι5εὲ οἵ δὲ ἴῃ {πε αῤοιοεῖς ἴο σἷνε ἃ οϑγίαϊῃ 

ΘΠΡΠ 515 αἰζου το] αϊῖνα βαπίθηοοβ οὐ σοῃ) ποίη πᾶ θθθη ποίϊοοα ἴῃ 
σΟΠηθχίοῃ ΨΥ] ΙΝ. 1. 2. (Οἵ. ϑορῇ. Φζε. χ5--οδ, 

ὥσπερ γὰρ ἵππος εὐγενής, κἂν ἢ γέρων, 
ἐν τοῖσι δεινοῖς θυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν, 

«ὡσαύτως δὲ σὺ 
ἡμᾶς τ᾽ ὀτρύνεις καὐτὸς ἐν πρώτοις ἕπει. - 

δ8 17-τ-ιρ. ““ρασίας ἑαῖες τέῤοτε ἀϊηηιδοῖ ἐλε σοῖο γε ογοιὀϊ έν οΥ “δὲ 
αεΐ, αταῖ, αὐ ἀξ οτὸγε γεχείεσέ, ἐς δεγ16 ἐρ Οἰεαγαεγ, αἰζεγαίεαί ὧν αγὲῈ ἐδεογέ οὗ 
οὔεεγς ἀγα ὧν ἐλε γιαγε τυλονε ἄς ἀαα γεδειεα ἡ γογι 7)εχῤῥεις. 

8 18, μὴ ἐκδώτε] 1 Ομ] νγαγῃ ὈΘσΊΠΠΕΥ 5 ἀραῖηβδί [Π6 βοϊ θοίβηη μὴ 
ἐκδότε, νυ ῖο ἢ 15 οί }Π]ν [οὰη ἴῃ ἴῆτεα οἵ ἴΠ6 εβδῖ Μ55, [ποι ρῇ (45 
ΚΌΠΟΥ Ροϊηΐβ οἱ) {Π6 ροβιοη οὔ {Π6 δοσοπί οἢ ἴΠ6 ρεηυἰπχαΐα οἶναϑ 
ἃ ΝΕΥΥ͂ ΟἸΘΩΥ ΠΙΠΐ 85 ἴο {Π6 ἴσια τεδάϊησ. 

κρίναντι.. ποιῆσαι] 5.5. κρῖναι τε καὶ ποιῆσαι, “νΥ1}] ΡΙαςα την 561 ἴῃ {πα 
μαπαϑ5 οἵ ΟἸδαηαοΥ [ἰοὺ {{14] {Παΐ Πα τηαύ ρῬουίουτη ΠῚ5 ΡΙθαβασγα προη τηθ᾽. 

σώζοισθε] ΤΟϊηοΥ εα115 σώζξεσθε, ννϊοἢ 15 {Π6 τϑαάίησ οὗ ἴῃς ἰη- 
ευῖοῦ Μ855. Βευΐ {Π6 ννογάβ οἵ Αραβίαβ αὺα [αΥ τῇοτῈ Ἐχργεββῖνα δπᾶ 
ΘΎΔΟΘΗΙ] ἃ5. ἃ ῬΙΆΥΟΥ {πᾶ ἃ5 ἃ σοιηηδηα, Ἔνθ ἴΓ 1Π6 τηδπαβουρὲ 
Δα ΠΟΥ Πα Ῥεθη ἀθοϊβῖνε ἴῃ ἔανουῦ οὗ {πΠ6 ορίαϊϊνθ. ὅδε πᾶνε δἰγεβααῦ 
Παα Οσοαβίοη ἴῃ 11. 4. 19 ἴο ποίϊος. {πΠ6 σου πδίίοη οἵ σώζειν γι ἀπ 
Δανετ οἵ τηοίοη. 

συμπέμψατε... ἑλόμενοι] “5ΞεἸεςοί, Ποννενεῖ, δη4 βεπηα σὴ τὴς ἴο 
ΟἸδα που σεγίβίη οὗ γοῦγ οὐ ΠΕ οΥ᾽. 

8 19. ὁ ἀφαιρεθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Αγασίου] (Γ τν. 2. 18, ἐπ᾽ ἀντίπορον 
λόφον τῷ μαστῷ. ὙΠῸ ΤΠΟΥΘ σγαπ ΠΑ 108] ΟΥ̓ΘΥ νου] θα ἃ5 ἰο]]οννβ: 
ὁ ὑπὸ ᾿Αγασίου ἀφαιρεθεὶς ἀνήρ, Ὀπὲ ἴῃ σοτηροβῖῖα Ῥῇγαβεβ γμετα ἴΠ6 γοσᾶβ5 
α16 ἴο Ὀ6 ἴδίκθη ἴῃ οἱοβα σομη ]παίίοη {Π6 τπ]6 15 ποῖ ᾿ναυϊα Ὀ]Υ ΟὈβογνθά. 
ΟΟΠΊΡΑΤΘ, ἴῃ ῬΑΥΓΙΟΙ]αΥ, 50 ἢ. ἘΧΡΥΈΒΒΙΟη5. 85 ὁ λυμεὼν ἐμὸς (ΞΟΡΗ. “41. 
573) ἀπα Ζεὺς ὁ γεννήτωρ" ἐμὸς (Επιτ. “7122. 683), ἴῃ θοΙῃ οὗ ψνΒΊῸῃ {πὸ 
Ροβιξἴοη οἵ {π6 ννογτὰ ἐμὸς ργεβθηΐβ ἃ β᾽ ΠΉ1]ὰῪ αἸΠΠΟυ]γ. 

88. 2ο0--24. “4171ε7 ἃ εογολαΐογν σῤέεοῖ Ἴγονε ἐδ οὔῆεεγε, “ἰφαδῖας 
λήηιδοὶ αὐἰαγεσσος Οἰδαγα67. 

σε αὐτὸν] ΜαοΙηίομαθὶ οαϊία σεαυτόν, α τεαῆϊπσ πο ΚΌΛΠΟΥ 
το]εοίβ οα {πΠ6 [Ο]]οννίησ στοιηςα5: “Ργοποιηΐηα γα ἤαχῖνα ΠΒΌΓΡΑΥΙ ΠΟῚ 
Ῥοβϑιιηΐ, ᾿ϊϑὶ ὉΡῚ 415 5101 1051 ορροῃϊειχ᾽. 

8 22. Δέξιππον... Δέξιππον] ὙΠῸ τϑρϑιοη 15 πὸ ἀοαθὲ ᾿ἱπίθπεϊοπαὶ 
ἴου τῃ6 βαῖκε οἵ γῃπείουϊοαὶ βιηρῃαβῖβΒ. ΟὈΠΊΡΑΓ͵Ε ἃ ΝΕΓΥ͂ 51 ΠῚΠΔΥ Ῥάβϑασα [ἢ 
1Π. 2. 23, βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ, 5 ννῈ}] 5 {π6 ἰητοάπο- 
τίου οὗ [Π6 Ῥσορεὺ ἤᾶτηδ ἴῃ 11. 6. 8, ἱκανὸς δὲ (ὁ Κλέαρχος) καὶ ἐμποιῆσαι 
τοῖς παροῦσιν ὅτι πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. 

ἐφ᾽ ᾧτε] Ἐργ δὴ δσοοιηΐ οὗ [Π15 ἸάἸοηΊ, 5ε6 ποίβ Οἢ 1. 2. 19. [π 
ΔμαΙγζίηρσ 1[Π6 σοπδίσπιοίίοη οὐ {Π6 δηίγο Ῥάββασθ, ΠΟ 15 γταμαοσθα 
βου ηδί αν]ευγαγαὰ ὈΥ {Π6 σα Ότοιι5 σισοθβϑίοη οἱ ραχίϊοῖρ]65 (αἱρεθέντα 
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οὐ ἀποδράντα... προδόντα), ἴΐ νν}}] θα Ξ!ποῖεπέ ἴο ποίϊος ἐμαὶ ἰΠ6 ΟΥου 15 
85 [Ό]]ονν5 : οἶδα Δέξιππον... καὶ ἀποδράντα καὶ προδόντα τοὺς στρατιώτα----- 
1Π6 οἹαιισεβ ψῃΪοῃ ἱπίεγνεπαε Ῥείησ ἰγθαίβα ἃ5. ραγθπίποίϊοαὶ. ὍΠα 
Ῥάββασθ, {ποιῆι Δῃ ᾿πϑ]οσαπί οΠ6, 15 ἴῃ [χοΐ 5. ΠΟ] 6 ΠΕ] οἸθασ, 1 Κυ σου 
Βδά ποὲ ογβαΐϊβα αἰ Πα] 165 [ΟΥ̓ ὨΪΠΊ561Γ ὈΥ Οουρ]ησ {Π6 ΡῬαγίοῖ ρ] 65 
{μπ|5 : αἱρεθέντα καὶ ἀποδράντα. 

8. 23. τούς τε Τραπεζουντίους ἀπεστερήκαμεν.. αὐτοί τε... ἀπολώλαμεν] 
Τὸ ψ1}} θῈ ορβεγνεβᾶ {Πδὲ [Πς6 ἔννο τηδϊῃ οἰαιιβθβ οὐ {Π6 βεηίθμοθ δύ 1ηΐσο- 
ἀπορα ταβρθοίνου ΡΥ τὲ δη4 τέ, {Π6 ραββασθ ψἘΊΟἢ ᾿πέθυνεηδβ (καὶ κακοὶ 
δοκοῦμεν εἶναι διὰ τοῦτον) ὈδΙΠΡ᾽ ΠΊΘΥΘΙΥ ἃ 5 Ρογαϊηαΐα δα! 10 ἴο {πῸ 
ΘΑΥΠΕΥ οἷαιιθθ. τὸ ἐπὶ τούτῳ, “ 8ἃ5 ΤᾺΥ ἃ5 1 ἀδρθπαβά προη {Πἰ5 πιαπ᾽, ΤΟΥ 
ὙΠΟ ΚΌΠΠΕΥ σοιηραγαβ Ονγοῤ. ν. 4. 11, νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴχομαι, τὸ 
δ᾽ ἐπὶ σοὶ σέσωσμαι, ἃ Ραβδασα ΏΙΟΝ ΠΊΔΥ ΓαγίΠΕΥ δεῖνα ἰο 1Ππϑίγαίς (ἢ 6 
ἴογοβ οἵ {Π6 ρεγίδεοϊ ἀπολώλαμεν. 

ἀφειλόμην] Τί 15. Θαϑὺ ἴο ππηάδογβίαπα τὸν ἄνδρα αἰζεγ ἀφειλόμην, σοη- 
᾿ ϑἰἀουηρ {Πε τερεαίβα δ]]ϑίοπβ [Πδὲ παν ῬθΘη μηαάς ἴο 15 τθϑοια ἴῃ {ΠῸ 
Ῥτανίοιιβ παυγαίϊνα: “500 {Π6ῃ ψεγα [ῃ6 δηίεοβάβηίς οὗ {Π15 πηδ ΠῸΠῚ 
γγΒοτῃ 1 ταβοιεα (πὸ 5ο] α] ει)". 

8 24. τῶν παρὰ σοῦ] 8:6 ποίε οη τῶν παρὰ βασιλέως ἴῃ σοππεχίοι 
ψ ἢ [ῃ6 ννοτά ἀφικνοῖτο (1. 1. 5). 

νόμιζε... ἀποκτείνων] ὍΠΘ Ῥαγίϊοῖρ]θ, ὑνΪΟἢ ἰθ ΝΕΥΥ ΥΑΥΘΙΥ [Οπ Πα ἴῃ 
σοι ὈἸπαίοη τυ {Π6 νο Ὁ νομίζειν, την ΡῈ δοοοιηΐρα ἰοΥ οἡ {πε στοιπα 
1ῃαΐ νομίζειν ἴῃ [Π6 ργδβθηΐ ρᾶββαρα 15 1[56}{ δααϊνα]θηΐ ἴο ἃ 5 ΓΟΉΡΘΥ νο Ρ, 
ἀεποίϊηρσ ἃ 516 πα] οσογίαϊη Ρε]ϊεῖ, ἘῸΣ ἀποκτείνων, {πΠ6 Μ55 (νν 1 {Π6 
εχοθρίϊοη οὗ {ΠπῸ ἔννο Ὀε51) νγοι]α 56 Ὲπὶ ἰο πᾶνε τεδα ἀποκτενῶν, [Πουρἢ 
ὙνΊ ἢ ἃ Ύοηρσ δοσθηΐ: ἃ σΟΙΠ ΙΔ ΙΊΟΠ. νὴ ΗΠ ημδηη δηα οἴποὺβ να 
ἀδποιποθα ἂἃ5. ὉΠρΥαμ μηδ 4]. ὙΠΟΙῈ 5, Πουνανεῦ, αἰδίηοί ανϊάθηςα 
{Πᾶς Ῥοΐἢ σΟΠβ ΓΟ ΟΠ 5 ἀΥΘ Δα Πη]551016, {Π6 Ῥσθβαηΐ Ῥαυίοῖρ]8Ὲ Ῥεϊηρ Ρῥγε- 
ἔευγθ Πθη [Π6 τείεγεποα 15 ἴο 8Δῃ δοΐ [ῃ68 βχϑοιίοη ΟΥ Υρα]Ἰδαίϊίοη οὗ 
ὙΥ ΠΟΙ 15 Γασαγ 66 45 ᾿πη Π]ΠΘηΐ. 

8 25-34. αἴφαξίας αγιαἱ ἐΐε τοί 67, τυλοῦς ἄς λα γερεμεαῖ αγ6 εἶε- 
ἑαϊσιεα ὧν Οἰεαγιαῖε) 707 γαί. ΑἹ ἀεῤιίαΐζίογι, ἀεααίφαϊ ὧν Χιεποῤἧοι, οὐέαϊ7ες 
ἐλεῖγ, γείθασε, απ αὐ {λε σαϑηθ {17)16 ο727ς ἐλὲ φμεῤγέλιε φο7Ὼ)2 71 ζ0 
Οἰραγιαεγ, τυλο φγουςἼογιαϊν εογεσε)εές ἐο αεεοέ τέ. 

τῆς δίκης τυχεῖν] “ἴο οὈίαϊη Π15 ἀαβογίβ᾽, {πκῸ ἔχει τὴν δίκην ἴπ 11. 5. 
38. ΤΠδ νοχάβ τόνδε τὸν ἄνδρα ἴῃ [Π6 [Ο]] ον ]ης 5εοί 0 Τοίου οἵ σοῦτβα 
ἴο Αραβίδϑβ. 

8. 27. ἀδικοῦντα] Τα επιρῃαίίς τνοσὰ : “Πα 1 νγὰβ ἀοἱπρ δηγίῃησ 
ΤΟΙ ΏΘΗ 1 νγα5 ἀγγεσίεα (Ὀγ ΤΠ χιρραβ)᾽. 

8 ,8. παρὰ τὴν ῥήτραν] ἼΠε πηνις6η Ια οὗ Τιγοσγριιβ ὑγ6 ΤῈ 
οΔ]16α ῥήτραι, ἀηα 1ἐ 15 ῬοΟΞΒΙ0]6 {παΐ {ΠῸ νγοσαὰ 15 βι δε αΐθα ἴον δόγμα ἰπ 
1ἴη6 Ῥγβϑεπὶ ρᾶββασε ἴο Ἷομῃο]αία {Π6 ἔανουσ οἵ ἴπῸ 1 δοθαδοιηοηΐδῃ 
Θθηοσαὶ. Τὺ. “Παΐ Πα πῖρῃς ΠἰΠη561} βεσισα ΠΙ5 Οὐ 5Π6γ6, ἃ Πα ῬΥθβαύνο 
{ΠεῚῚ θοοίγ ἴου {πΠ6 Ῥ]ΙυΠἜσεῖβ ἴῃ ἀεῆδησο οἵ οὐσ ἄθογεε. ὍΠ6 ἴοτοα οὗ 
1η86 νγογάβ τοιοῦτος εἶ 15 Ὑ7Ὲ}1 δχρυθθβθᾶ ὈγῪ Μδοιηϊοῃδο] 5 το πουηρ: 
ἸΘΙΠ06. γΟΙΪ 216 850 [4Υ ἱπηρ]]οαίοα᾽, “βἴποα (Π6 οαβε βίαπαβ {Πι5 ἡ ἢ 
γοι᾿. 

8 290. συνεβούλευε] ἘῸΥ ἰῃᾳ οτος οὗ [ῃς δοίϊνε, 5ε6 ποίβ οἢ 11. 1. τό. 
Οηἱϊγ ἔνγο μ85-πί ἴμοβα {π6 ἔνγο θεϑί--τασα ἴῃ ἴανοιγ οὔ {πῸ γϑδαϊηρ 
συνεβουλεύετο ὙΥΪΟἢ 15 ῥγείεσγεα Ὀγ Κι πποῦ: ΟΠ Ρτθομς δηα (ἢς τηὰ- 
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ἸοΥ Υ οὗ {πΠ6 βάϊίουβ [ΟΠΠονν ἐπ ῬᾺΠΞΕ οὗ [Π6 Μ855 ἴπ τείζαϊηίησ {Π6 δοίϊνα. 
ὝΠΕΓΙΘ 15 ΠῚῚ|16 ἀοαθιὶ {παΐ, ἰακθη 267. 56, [πΠ6 δι ρ] ουπηθηΐ οἵ {Π6 τη 4]68 
τηϊρηΐ θ6 1π5|1Π6 4 ἴῃ [Π6 56 η58 ὑνΠ]Οἢ Καὶ ΠΠ ΠΟΥ 5516 1)5 ἴο ἰΐ : 76 δϑέ721 αὐτῆς. 
εἰοἰϊδογαία αἰέφειιῖα σἑαέπεγε, “ἐσογζεοσε, [που σῊ, 1{ [Π15 μαα θθθη {π6 δας ΠΟΥ 5 
τηδδηϊηρ, ᾿ἱ 15 αἰποα] ἴο 5ε6 ΨΥ Πα αἸα ποΐ, δ5 τπιϑδῖια], βπΊΡ] Οὐ ὑπ6 
ῬΙα͵Α] (συνεβουλεύοντο) ἴῃ ταίδγεποα ἴο [Π6 ΘΠ ἀΒΘΘ ΠῚ ]γ. ΜΟΥΪΘΟΨΘΥ, 
{Π6γα 5 ἃ σογίαϊη νναηΐ οὗ πίπεββ ἴῃ [Π6 οοπιιπαίϊοη οἵ {πΠ6 δοίϊνε δπάᾶ 
τῆς τη] 4416 νοῖςε (συνήγαγε καὶ συνεβουλεύετο) ννἱΠοὰς ἃ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΑΙΠσ 
σἤδηρε οἵ 5ιθ)]εοῖ; δα ἴο ψνΠΐο, [Π6 πιδ6 οὗ ἴΠ6 τ144]6 1π ἴΠπ6 56 η88 
ὙΒΙοἢ ΚΌΠΟΥ ῬΙΌΡΟβοβ ννθαῖζεηβ. ΟΥ̓ ἀπ οΙραίοη {με βιίαϊεμηθηὶ οὗ {Π6 
ἢηδ] ἀθοϊβίοη : ἔδοξεν αὐτοῖς κ.τ.λ. 

παραιτησομένους περὶ τῶν ἀνδρῶν] “ἴο «αϑὶς Πὶ5 ᾿πάἀπ]σοηοα οἡ ῬεΠα] 
οὗ [Π6 Ῥυϊβοποῦβ᾽. ἷ 

8 20. ἐκ τούτου Ὗ] ἼὍΠα ΟΠλββίοη οὐ [Π6 σοπηθοίησ Ρατίο]6 ἴῃ οαβ65 
ΠΟΥ 6 ἃ βἰαἰθιηθηΐ 15 Ἐχ ρα παΐουυ οὗ υνῆδί ργεοβάεβ ἢὰ5 Ὀ6θὴ σοχηπηθηίθα 
οἡ ἴῃ {ΠῸ ποίε ἴο τούτῳ συγγενόμενος (1. 1. 9). 

Δρακόντιον] Α 5Πποτί δοσοππί οἵ ἢ15 απἰθοβάβηΐβ 15 σίνεη ἴῃ 1Ρ΄. 8, 25. 
8. 31. ὑφεῖτο] ΝΕαΙΥ 41] ἴΠῸ Ἰϑαάϊηρ εὐϊΐογβ, Ἔχοερί Κυϊροσ, 

τοίαϊη Πἰ5. τεδάϊησ οα ἴΠ6 δας ΠΟΥ Υ οὗ ἴον σοοά Μ55, ἴῃ ῬΥθίεγθησα 
ἴο ἐφεῖτο νγὩϊο ἢ ἀρρβαῖβ 'π {Π6 τϑυημαϊηᾶθυ, ΤῸ {πΠ6 Ἰάδβα οὗ 27): 2171, 
ὙΠΪΟΠ 15 οομίαϊ θα ἴῃ ἐφεῖτο, {Π6 ργεϑοπί σοπηροιπηα δἀ45 της ποίϊοη οὗ 
ἀμεηεθϊν ῬοΥμ π΄, ἃ ἴοτσα ὙνΠ]Οἢ. 15 ΡΘΟΙΠΙΑΥΥ 5.14 0]6 ἴῃ σΟΠΠΟχί ἢ 
ΜΙ (Π6 οοπίεχί. Μογδθοναῦ, ὈΥ͂ ἃ τϑίβσσεποθ ἴο οἴπθι ραββαᾶσεβ (6.5. 
Ονγοῤ. νι. 3. 36, “εϊ,. νι. 4. 9) ΌΠΕΥ 5ῆεννβ (παξ ἴῃ6 ψοχὰ 15 ἃ 
[ανουσίῖα ομ6 υν 1 ΟἿἿ ΔαΐΠοΥ 1ῃ {Π|5 ῬΑΥ ΓΙ σα]ΑΥ 56 η56. 

8 22. ἐπιδείξειν] ΠΕ [αἴπγθ, νοι Ῥάββαβ νἹτΠοὰΐ ἃ γα πηαυῖς [γῸ ΠῚ 
1Π6 οοπιπηεηΐαίοιβ, 15. ποίθνγουίηγ, ᾿δθοαιβθ, 85 ψὰῈ πᾶνε ταρθδίθαι!ν 
5Πθννη, ἴΠ6 δοιῖϑὲ 1ἰ5 [Π6. σοῃβίγισίοη Ὑν ΠΟ ΕΥ̓ ΔαΓΠΟΥ π5 18] ΡΥΘίεΥ5 
αἴζευ νεγθ5 οἵ 270η)15271.., ὁλ  εε 171." αν 1Π6 1.6. Βεξ ἴῃ 510} οα565 ξ 
Ὑν}}} 6 ἰουπα {παΐῖ {Π6 γϑίθγθησα 15 αἰνναῦβ ἴο ἃ εἰδγγχιζε ἀτια 2)717722726722 
ἐνβηΐ : Πϑύθ, ὑνθσα {Π6 ῬΥουηϊ58 ΡοΪη5 ἴο ἃ σοη Ἰππ6 4 βούνίοθ οὐ ομβαϊ- 
6 ποθ, {πὸ {αΐαγαε 15 {π6 πλοσε οσοὶ Ὁ]6 [6 Π56. 

8.233. ἄρξαντα] ΟΡβεῖνε {Π8 ἴοσος οἵ {πΠ6 δογῖϑί, “μανὶπρ' ἰαίζεη {Π 6 
σοτητηΔ Πα Ονοῦ {πεῖ 6. [ἢ ΡΪαοα οἵ {ΠῸ Ρ]αγα] ἑκάστοις νγα τηῖσῃξ ἤανα 
ἐχρβοίεα ἑκάστῳ, σΟΠβΙἀθυϊηρ {παΐ οἷος ἕκαστός ἐστι Ἠὰ5 Ῥτθοεάβα 1, 
Ῥαΐ {Π6 Ρ]αταὶ, α5 πϑια], τοργθβθηῖς {Π6 πθη ὈΥ͂ {ΠΕῚΓ γοβραοίϊνα οἰασϑες: 
6.5. ΤοχΊρραβ ἀπα [Πο58 νΠῸ γϑϑθη ]6α Πΐτη, Αραβῖαβ Πα ἴῃοβα οὗ ἢὶβ 
5: ΠΡ. 

8. 34. ναὶ τὼ σιὼ] Ζακογοο ἴοΥ νὴ τὼ θεώ, (ὐαϑίοῦ ἀπα ῬΟ]]ὰχ Ῥεΐησ 
1Π6 ἀεἰτ65 ᾿πιθηθα 45 ἴῃ Ζῶ. τν. 4. το. 

παραδιδῶσιν] ἼΠΕ τι58 οὗ {Π15 νεγ} ἴῃ δη αθβοϊαΐα 56 Πη568 15 50 βΈ ΠΟΙ] 
γϑοορπῖβοα {Παὶ Κ ϊΠποὺ πα [6 τηδ]ουϊν οὐ {Π6 θαϊτουβ ἀγα τ] Π] ΓΞ ]Ὺ 
τῖσῆς 1 τα]θοιϊπρ {πῸ ννογὰ τὶ ΌῪ νυ ἢ 1Ε 15 [Ὁ] ονγεα ἴῃ Ἔν ΕΥΥ 5ίηρ]θ 
5. 1 [Πς ἐχοθρίϊοη οἵ οπ6. [Τὶ 15 1655 θᾶϑυ ἰο ἡ θίδεγσμηϊηθ ἰῃ6 βρβοὶαὶ 
ἴογος οὗ {π6 ργεροβιἐίοη ἴῃ {Π6 οοιηροιπηά ἐξηγήσομαι. Τί τηϊρηϊ 5ΒΙΠΡΙΥ 
ἱπίθηβιῖν ἴΠς ἔοτοο οὗ {πῸ νεῖ, {πουρὴ {Π6 ὀσουγγεποα οὗ {ΠῸ σομῃροιπᾷ 
ἐκκομίσωι ἴῃ 8 36 ῥῬγαοίϊοα!]}ν τράποθϑ {Π6 σοποῖοα ἴο δΔῃ αἰϊευπαῖϊνε : 1.6. 1 
11} Ιβαα νου ογεζ ογ 2. εοιεγι:7},᾽ ΟΥ̓ΤΌ παν θῈ “ μέ 9" γοιεγ ἐγοτΟζες". 

88. 35-οηα, 7614 ατοῤῖῆσος αο γιοΐ αεἰγιῖξ 977 Οἰδαγιαίεγ᾽ς αεεεῤέζγεο᾽ ἐδ 
εοληηιαηαῖ 50, α͵εγ τοί, ἐλ γέδεγιίς τυλίελ ἀααῖ ὠθεῖς γμαοΐο ἐο 122 
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α»αἱ ρίυγιρ' οὐδ 67 ἐοζέγις οΥ ἀϊς φσοοατυϊ, 16 ἤεαυές ἐλοηε αηα ἄδῤῥαγές ὃν 
δέα, 116 ἐγοοῤ-ο τοῖίλ Αιομοῤλο,ε γέδείγιο ἐλε1}7 γιαγελ, ατια], α7ζ67 αἴνε7,ν- 
2710 γγοῦΣ ἐδ ε17, ἐοΉ4756 707. ἐλδ σα οΥ σϑχιγῆηρ φ{716127, ἐλεν α77ζἴωε οἵχ 
ἄαγε ἑαΐεγ αὐ Οὐγγεοῤοίῖ», τυλεγὲ ἐλεν γεριαῖ7γι 707 ἃ τυεεξ, οεσηῤίεα! τοῖΐᾷ 
2.ὲ ταΐο οἵ ἐλεῖγ σδοῖίς. 

ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ] ὅ::6 ποΐε οἢ ΥἹ. 4. 9. ΤἼε ρῆταβα ξενίαν ξυμ- 
βάλλεσθαι, “ἴο πιαϊκα ἃ οονγεπαπί οὗ {πε μάβῃϊρ᾽, ἀδποίεϑβ {ΠῸ [ουη]ὰ] τεοοσ- 
πἰτοη οὗ {ΠΕ ῚΓ ἀπι165 Δ Π6] ΤΕΒΡΟ 51 ὈΠ10165 ἃ5 {πἸ6Π65. 

8 26, ἐμοὶ μέντοι] ΟἾ {πε ἀβϑαπηρίϊοηῃ [Παὲ [Π15 15 [Π6 ἔππια γεαάϊηρ, 
ἴῃ ΡΪαςα οἵ γῆ] ἢ 81} {Π6 Μ55 Ραΐ {πε ἴἢγεα Ὀεβί σῖνε ἐμοὶ μέν, ἴῃς [οτος 
οὗ μέντοι νΝ}}} θ6 εααϊναϊεπί ἰο {παὶ οἵ ἀλλὰ ἴῃ 11. 1. 4, Ὀεὶηρσ αἰτεοϊεα 
ασαϊηβί ἃ ἰβε]ησ ποῖ ΟΡΕΠΙΥ ἘΧΡΥΈββΕα, Ὀπὲ εχἰβίϊηρ ἴῃ {ΠῸ6 τηϊηα οὗ 1{Π6 
ΒρΡεακασ. [1ἢ ἀβα]πσ ψΊ {Π6 ταβὶ οὗ (ῃ6 βεπίεηοα Ψ ΟΠ Ρυεοῆΐ βίας ὈΥ 
της πηδηιβουῖρί γεδάϊηρσ οὐ τελέθει τὰ ἱερὰ ἐξάγειν, [ῃ6 οὈ]εοίίοη ἴο νἡ ΒΙοἢ 
1165 τηδίηϊν ἴῃ {Π6 δααϊίοη οἵ Πς ᾿ηβηϊνε. ΚΌΠΟΥ βαϊῖ5 οὐκ ἐθέλει 
γενέσθαι, ἀπ ἴγασεβ ἴῃ ἃ ΨΕΙΥ ΟἸΘΔΥΓ ΒΕΠΊΠΊΔΙΥ {Π6 βιισοαββῖνε βίασεβ ὈΥ 
ὙΠΟ ἢ [Π6 ᾿πίεγοπδαηρσε οὗ {Π6 ἴννο γεδάϊησβθ νγὰβ ΡΥΟΌΔΌΪΥ εἤεοιεα. ἘῸΓ 
16 οοηδίπιοίίοη οὗ {Π6 Ρρῇγαββ, 5ε6 ποΐβ οἡ ἱέναι ἐπὶ βασιλέα Ἰῃ 11. 2. 3. 

ἐκεῖσε] 5ς. ἰο Βυζαῃίϊιτη. 
8 37. διαθέμενοι] διατίθεσθαι 15 Ἰι[ΘΥΆ]]ν ἰο “ΕΖ οἱεξ ΟΥ̓ ΩΥ̓7ΩΊΡ6 ἴΟΥ 

5416. Ὅτ. “Πανίηρσ ἀἸβροβεά οἵ {Πεὶγ σοση᾽. 
8 238. οὐδεν Ναειΐεγ: “πὸ ρα εγ᾽, ἘῸΓ διεξελθεῖν [ῃ6 ἔνγο Ῥαβί 

Μ|55 σίνε ἐλθεῖν, νυ] ἢ. 15 σΟΠΒΕΟ ΘΠΓΥ ρῥτοίεσσεα ὈὉγ ΟΠ Ότεομς ἀπ 
Βοη6 οὗ {πε εὐἀϊΐοτβ, [πουρσῇ, ἃ5 Καὶ ἀπηευ βυρσσοβίβ, 1 15 ἀΠΠἤσα] ἴο πη οτ- 
βίαπα Ποὺ ἴΠ6 τηοτα τεοοπαϊΐα πα] Ἔχργεβϑῖνα γε 5Που]4 ἤανα 5πρ- 
ῬΙαπίβα [Π6 5: πΊρΡ] ΕΓ οπ6. Ηδ Πδ5 [α1|64, Πονγανεσ, ἴο ποίϊςα {Π6 οσουτγ- 
τα πος οὗ {Π6 ἴογμι ἐλθεῖν ἴῃ {π6 [ο]ουνίησ οἸαιβα, Ὑν ΙΟῊ 5 ρευΠαρ5 {86 
ΨΕΙΥ βἰσοησαβί ροὶπηΐ ἰπ ἔανοιυσ οὗ Π15 τεδάϊησ. ΤΥ. “50 {Παΐ, ψ] ἢ βοτηθ- 
1πϊησ ἴο 5Πανν, [ΠΕῪ τηϊσηΐ Ρα85 οαΐ [ΠΥΟ Ρἢ ἃ Ἰαπα οὗἉ 5βίγδησεῖβ Ἰηΐο ἃ 
Ἰαπὰ οἵ [πεπα9᾽. 

εἰς Χρυσόπολιν ΤὍΠε ἀϊδίαποβ οτη Οαΐῥε ἰο Ολγγϑεοῤοίῆς ([Π6 τηο- 
ἄειπι «ϑεζίαγ) σου] θῈ ἀροῦΐ δἰση τ τλ11685. ὙΠ6 Οτεεῖβ, δοσουαϊηρ]ν, 
τησβίέ Πᾶνα ἰγανε]] θα Οἢ Δ ἀνείασα βοῖηθ {Πἰγίθθη Τη1]165 ἃ ἄδυ, Δη4, δ5 
ΟἹ [Π15 οσοαβίοη {πεν Πδα [Π6 αδὐναπίασε οὗ ἃ σερι]αῦ τοδά, 1ἴ 15 βαβὺ ἴο 
ἀπ αἀογβίδηα {Παΐ, αἵ [Π6 ρετοα οἵ {πεῖν νγουβί αἰ σα] 165, Δ δάναπος οὗ 
ΒΙΧ ΟΥ 5ΕΥΘΠ ΤῊ1165 ΠΊΔΥ Πᾶνα ταργεβεηΐεα {ΠῸ σεβα]ῖ5 οὗ ἃ ἸΙοὴσ ἀαγ᾽β 
τηᾶτοῃ. ΔΝ [Πδ δυγῖναὶ οὗ {πε ἴτοορβ αἱ Ολγψοοῤοίῖς, τὰς Ἀείγεαϊ (ρτο- 
ῬΕΙ͂Υ 50 641164) τε πηϊπαΐθβ : {ΠΕῚΓ βευνῖοα ἘΠάΘΥ Θειῖῃε5 ἴῃ ΤΉγασα θεϊησ 
ἴῃ ΠῸ ΨΥΑΔΥ σοππθδοίβα ψΊ ἢ {Π6 ΟΥΡΊΠΔ4] ΟὈ]εοβ οὗ {πΠ6 δχρεαϊίοη. 

τῆς Χαλκηδονία5] (ΟΠαΪςεάομ, πον ΚΠ 85 Ασα Αδην, νγᾶ5 σο]ο- 
πἰβεά ἔγοτη ἤζεραγα ἴῃ 8.6. 6γ6. Τὶ νὰβ βἰζπαίεα ἴῃ ΒΙΓγηΐα, νΟΥΥ 
πΘαΥ]ν ΟρΡρΡοβίίε ἴο “δ γσαγιέζεηι, αἱ ἴῃ6 βουίπεγῃ αχίγε πη Υ οὗ (ῃ6 Τῆτα- 
οἶδῃ Βοβροῖαβ. 





ΣΤ Ἐν ΕΙ 

ΕΟΘΙ ΙΗ 

ΘΗ ΑΡΤΕΝΙ 

81. Αεραῤιἠωϊαΐζονε οὐ ῥ»εορά γι 7167 γαΐΐοό. 
ἐποίουν] ΤΠς πηαπιιβοσρί Δα ΓΠΟΥΙΓΥ ἰ5 δτορείμοῦ ἴπ [αν υγ οἵ 1{Π6 

᾿τηρεγίεος, {πουσὴ Τ᾽ παοτῇ εαϊῖ5 ἐποίησαν, ὙΨΏΪΟΙ 15 ἴῃ Ὀειίεσ Κεερίησ 
τι ἐπ δοσγὶβί Ἔξ ΔΠ4 15 ΤΠΟΥΘΟνΕΥ {Π6 ἴθ η56. ὉΠΙΪΟΥΤ]ν δἀορίεα 
Ὅν Οὐἵ Δαΐπου ἴῃ ἴΠε656 ᾿πίγοάποίουυ οπαρίεσβ. Οπ {Π6 οἴπεὺ παπᾶ, [Π8 
ἱτηρογέεος 15 ἀἸβε ΠΟΕῪ τηοσα Γουοῖ 0 ]8, ἀῃα Π]ΑΥ θῈ Θα5}]Ὺ ἀείοπαθα οἡ ἴΠ6 
δηδίοσυ οὗ [Π6 τϑδαϊησ ὡρμῶντο ἴῃ 1. 10. 1 ΔΠ4 11. 1. 3- 

ἔξω τοῦ στόματος]. ἼΤΠΗΕ ΤΉγδοῖαῃ ΒΟΒΡΟΥ5 15 τηβαηΐ. ΕῸΓ ἔξω ἃ 
ΘΕΟΡΤΆΡΠΟΥΙ αἱ Αἴμθη5 τνοῦ]α πο ἀοαθὲ Ππανα υἀξε4 εἴσω. Βαΐ, 85 
ΚΌΠΟΥ ροϊηΐβ οἷ, Ὀοΐῃ ἘΧΡΥ ββΊΟη5 ΤΥ 6 ΘαΠΆ}}Υ οοτγεοῖ οα {πα 
αϑβιπηρίϊοη {παΐ [Π6 νυ Ε  1Π Θδοἢ σαβε 18 ἀββουιθίησ [(Π6 ἸΟΟΔΙΠΥ 1ῃ 
τεοίεγεηςε ἴο Π15 οὐ Ροβιίοη αἵ {Π6 {ἰπη6. 

88. 2-. “42 ἐλὲ 1γι5ίϊσαίογε οὐ αγμαόαςτς, ἐδε ϑδαγίατι: “4 ἀγιίγαὶ 
δηεοηγαρες {λε Οὐγέρᾷς ἐο εγοσς ἐσ δ γκξαγιίϊηι ὧν λοϊαγιρ ομεέ γογηεῖδες οὗ 
2αγηιογιίί. «δεμέλες οὐ 7 Ἄγαες τγρες Δι ηποῤἧοηε ἐο τε56 ἀϊς ἐρει μεγες γι ἐλ 
5α716 (Ἰ]γεείϊογι. “]ατ 71. σεειγεα {617 εοληῥέϊαγιεε, ΑἸτιαιχίδιτς γα115 271 ΖϊΣ 
2»γογρηῖξε. 

δέοι] 56. ποιεῖν. ἘῸΓ {Π6 Πιίατα ποιήσειν ἴῃ σοηποχίοη ὙΠ ὑπ- 
ἐσχνεῖτο, 5ε6 ποία Οἢ ἐπιδείξειν Ἰῃ ὙἹ. 6. 32. 

8.4. ἀπαγγελεῖν] “παῖ {ΠΥ τηιιβί ἴα]ςα σοι 561 Ὀεΐοσα ὑΠεῪ το πσηθα 
ἃ ΤερΡΙγ᾽. ὙΠδὲ Μ88 δ85 ἃ Τ16 δα ἴῃ ανουγ οὗ {Π6 ργεβεηΐ ἀπαγγέλλειν, 
ΜΠΙΟἢ ΚΌΠΟΥ Δοσογα! ΠΟ]Υ τεΐαϊηβ. ὍὙΤΠ6 οἴπεσ εἀϊζου5--ἰπο]πάτησ 1)1η- 
ἀοτί, ΜΟΙ Όγθομς ἀπα ΜδουηῖοΠ861--- να δἀορίεα {ΠῸ γεδάϊηρ ἴῃ {Π6 ἰαχὶ 
ὙΠΟ 15 ἰοαπα ({Πποιρ ἢ Ἰ ἃ γοηρ ἀροθηῖ) ἴῃ ἰπΠ6 Ῥεδὲ μ8. 1 Πᾶνε 
ΠΕΠΘ Παβιξαιίοη ἴῃ ΓΟ] οννίηρ {Π6 πὶ, 5 {πΠ6 ρῆταβε ὀμόσαι ἢ μὴν πορεύ- 
εσθαι ἴῃ 1. 3. 27, ἴο ΏΙΟη ΚΌΛΠΟΥ τεΐθυβ ἴῃ ἀξίεπος οὗ ἀπαγγέλλειν, 
ΒίΔ 45, 1ξ 15 ΟΙεασ, οἱ (οία!γ Αἰ ἤεγθηξ σγοῦπάβ. [π ἴΠ6 Ραββᾶσα ΠῈ 
αποίεβ, ἔΠ6 δ᾽] βίοη 15 ἴο δῇ δοίϊοη (παὶ Πδα Ῥεθῃ σοη Ἰ ἸΟΈΒ]Υ ἴῃ ῥτο- 
ΘΎα55, ΔΠα νγὰ5 ΟΠ]Υ που η ΑΥΠΥ ἀο]αγεά : τ 8116 ἴῃ [Π6 οαβα Ὀαίοσα τι 
{Π6 Τϑίβγθηοα 5 ἴο δῃ ἰβοϊαίβ δηά ᾿ηάερεπάεπέ δοΐ οὗ {Π6 ἔαΐασα, 1ῃ 
γταε]αϊίοη ἴο νυ] ἢ [Π15 56 οὗ {ΠῈῸ ρσββεηΐ βεθῖηβ ΨΠΟΙΥ ᾿παεθ 5106. 

ἔπειτα οὕτω] ὙὍὙΠαῈ ΟΥ̓ παῖ εαμπίναϊεπε ἴη ατεεκ ἰ5 τότ᾽ ἤδη, ἴπ 
1 αἴΐη 2772 (ἸδΊ,11472. ΓῊΘ Ρβου] Αγ οὗ [πμ6 ργεβεηΐ Ἔχρυθβϑίοη [165 ἴῃ 
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ἐπε σοτη ἱπαίϊοη οἵ {ΠπῸ6 ἔνγο δἄνεγθβ, εἰ Ποὺ οὐ νυ ἢ τηδν Ὀε πι564 1η46- 
ῬΘΠΑΘΠΕΥ ὑν ἢ ΠΘΑΥΙ͂Υ {ΠῸ 5αη16 ἴοτοα α5 ἴΠῈῪ ῬΘα ἴῃ ἴΠ6 Ραβϑασα Ὀείοτθ 
15. Μδοιλίομδθὶ ἰηβίδησεβ (Π6 ῬΏγαβε ἐῤξ ζμηι (ΤΕΥ. “71. 1. 2. 28, 
πάν. τ. τ. 70) δ5 δῃ Ἀπδοροιιβ σου] Παἰοη, ν᾽ 118 κᾷθ᾽ οὕτω ΟσΟῸΓΒ ἴῃ 
Δ:ἰβίορῃ. Ζυ. 678 πὰ ΔΛηό. 1130. 

8 5. Σεύθης...ὁ Θρᾷξ] ΟΥ̓ ν΄. 3. τό, Σεύθης δὲ.. ἄρχων ἔσοιτο 
τῶν ἐπὶ θαλάττῃ, ἴτοτη ὙΠΟ ἀπα ΟἴΠΕΥ Ῥαββασαβ 1ΐ 15 οἶθαῦ [Παΐ με 15 
ποῖ ἴο θὲ οοπίοι παρα νυ Ἱ ἢ {Π6 ῥτΐίποα οὗ {πΠ6 βαῃθ παπια γγΠῸ ϑβιισοαθαθα 
ΘΙΙΆ]οα5. δ5 κίπρ οἵ ἴπΠ6 Οάτγϑαθ. ΗἨὼᾶδ ννᾶβ ἴῃ [αοΐ {π6 στεργεβεηΐαίινα ἴῃ 
1Πε86 ρατίβ. οἵ Μεάοοι, {πΠ6 γεϊσπίησ Κίησ. Αι δοοοπηΐ οὗ 5 δηΐεοε- 
ἀεηῖϑ 15 σίνεη ἰαΐθυ οἡ 1ῃ 11. 2. 32. 

ὅτι οὐ μεταμελήσει) Καππει ἀπ ΨΟΠΡΥ με ἀγα τὶσῃΐ, 1 {Πτηϊς, ἴπ 
Ῥτοίδυτίηρ [ἢἰ5 τοδαϊηρ ἴο ὅτι οὐ μεταμελήσειν, ννῃ]ο ἢ} ΡΡΘαΥβ ἴῃ 41} θὲ 
1Π6 (ἢτεε Ἰεααϊηρ Μ588, απ ἰ5 τεϊαϊηθα Ὀγ Μδουηῖοπδεὶ ἀπά ἃ ἴον οἵ {Π6 
εἀϊίοιβ. Τί 15 ἔστπθ {Ππαΐ {Πετὰ ἀγα ἰηβίδησεβ οὗ ἃ 51] ]Ὰ}]Ὺ σΟΠι56α οοη- 
βίγαοίίοη ἴῃ Οἵ ΠΟΥ Ῥογίϊοηβ οἵ {ῃς “γαῤαοσῖς, τποΐαὈ]Υ ἴῃ 11. 1. 20, ὙὙΠΟΥΘ 
ἤδειν ὅτι ὀλίγους ἔχοντας «αἴοτ5 ἀἢ αἰπηοβί Ἔχαοῖ Ῥᾶγα]16], θπΐ, ἃ5 1 πανα 
ΟὈΒουνϑα ἴπ {πΠ6 πἰτοάποίίοη, {πε86 αὐ ομϊθῆγ σομῆηθα ἴὸ {Π6 θαυ] ]οΓ 
Ῥογίϊοπβ οὗ [Π6 νγουϊκ, δηα αὐγὰ σουίαί ΠΥ ποῖ ἴο θ6 Ζη]ΕΡ]1ςα Ἰῃ σαβ65 
ὙΠ ΘγῈ {Πεγα 15 σοοά τηδηιβουῖρὲ δα ΠΟΥ [ΟΥ̓ ἃ 5: ΠΡΙΘΥ ἀπ πιοῦα 1πἴ86]- 
ἸΙσὶθ]6 γοδάϊησ. 866 ποίβ οὴ παραδώσει ἴῃ ΨἼΙ. 5. 8. Νοιν Πβίδηαίησ 
115. Ῥοβίἰοπϑ, {π6 Ῥγοποθῃ αὐτῷ 15 5[ΠἸΟΠ]Ὺ ἀδρεπάθηξς οἡ μεταμελήσει, 
{Ποιιρὴ ἴἰ 15 Ρ]αοθα βαυ]ν ἴῃ {πΠ6 βθηΐθηοα ἴο ββοῦσα δη δα! Ἰοη8] β- 
Ῥἢαβῖ5. (Οἵ. 1. 8. 21 ἤδει αὐτόν, ὅτι ἔχοι. 

8 6. τελείτω] 5ς. ὁ Σεύθης. ὙΠΟΙΘ 15 βουηβ {111 ἀοαθί 45 ἴο {Π6 
ῬΙεοῖβα τπιθδηΐηρ οὗ {Π6 ἰεγηὶ ἐπικαιρίους. ὙΠΕ ομηδβίοη οἵ ἴῃ ἀυίῖο]8 
1Π1Ρ1165 1ῃαΐ 11 15 οοδχίβηβῖνα ἴῃ δΔρρ]σαίίοπ νν] ἢ 1Π6 ποσὰ διαμένοντας, 
1.6. “[Πο98. ψῆο γειηδὶη πα Ὑπὸ ν}0}}} ([Πογείοσε) 6 ἀναι]αθ]α ἰου ΠΙ5 
Ῥαγροβε᾽. Οτἡ {86 οἴπεὺ μαπᾷ, Κι ἀπηουβ τεπάεγίηρ, “αὶ τηαχίμηθ δρίϊ 
51 η1᾿,) ΟΔ ἢ ΒΟΔΥΟΘΙΥ 06 δἰγαϊ θα 50 85 ἴο ᾿ποπάβ 1Π6 δηζγθ πα ῈΥ οὗ 
1Πο56 ΠΟ τιϊρηξ σοπίϊπιιθ ἴῃ [Π6 σοπΠίΓΥ. 

8. 7. ἐπισιτίζεσθαι] ὙΠ ἱπῆηϊίνε 15 Ἔρεχθρείϊοαὶ: “50 85 ἴο (1. 6. 
τυ ἢ νυ Π ἢ 10) Ῥατοἤαβα βαρ 65 ἔου {πὸ Ἰουγπαγ᾽. 

88. 8--17. “4εἰΐγιο᾽ ογι ἐλε στιρρεείϊοτε 97 Οεαγαῖεγ, Διετοῤῥοι εοοῤεγαΐες 
«οἷά Απαχῖἧιις 171. το λαγατοῖγιο ἦε ἐγοοξδ ἴο α ῥοῖγέ ομέσίαο ἐλε εν 
τυαΐίς, τυλογειῤογε ἐδ ραίες αγὲ εἰοσεαῖ τιῤογὲ ἐζεηι. Φγγαρεα αὐ ἐζεῖγ ἐγεαέ- 
γ167ι1, ἐι τοἰαΐζε75 7γ-671{67. ἐλέ εἱέν ὧν γογεξ. 

προσελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν] “σαπιθ ἴο ν»]5ἢ Πῖτὴ σοοῦ-Ὀγε᾽. ἀσπά- 
ζεσθαι, 1|κὲ 1π6 1ιαἰϊη σαϊείαγε, 15. ἀϑεα ᾿π6 ΠΠ γα μιν οί οἵ τηθϑίϊηρϑ 
δηα Ἰδανε-[κίηρϑβ. 

εἰ δὲ μή] ταῦ ἄεποίς {πΠ6 ορροβίίε ἴο ἃ ργδνίοιιβ οοπα!οη, ανϑῃ 
1 ΒΕ ἃ περαῖϊνε οῃβ 85 ἴῃ 1Π6 ργββεπί ᾿ηβίδποθ. 

οὐ ταχὺ ἐξέρπει] πῃ οΥ̓οΓ ἴο τείαϊη ἴΠ6 βρβοίαὶ ἕογοε οὗ {Π6 νϑὰθ 
ἐξέρπειν, ἩαἰοΠίηβοη, ὙΠῸ 15. [Ὁ] ονγεά ῬῪῚ Μδουηίοπαθὶ, Ῥγοροσϑαβ ἴο 
το πον {Π6 ραββαρθ 85 [Ὁ] ονν5: “θθοαιιβα {ΠῸ ἴγοορ5 16 οὐβερίηρ ουΐ 50 
το] ποία ηεγ᾽. 80 [8γ-[οοΠθα δῃ που ρυθίδιοη 15 ΘΠ ΓΙΓΘΙΥ ὉΠ ΠΘΟΟββαΥυ, 
ΜΉ Θη γγ6 σΟηΒ ο6ὺΓ ΠΟ [ΓΘ ΙΘΠΓΠΥ ΟἿἿ ΔΕΓΠΟΥ τι565 ἕρπειν ἃ5 ἃ ΠΊΘΥΘ Θ61|- 
ναϊθηΐ [ΟΥ̓ ἰέναι, πορεύεσθαι ἀπὰ 1Π6 {Πκ6, ὙΠΟ ΠΟΥ 10 ννὰβ {παΐ Π6 ῥτα- 
[ἀὐγθα 1 ἂ5 ἴπ6 τοῦτα ρορίϊς νγοσά, οὐ, ἂἃ5 ΚΠ ΠΟΥ {π|π|κ5. ρτό θα], 
ααἀορίαα 1 ΠΌΠι {Π6 Τοτῖο αἀϊαϊθοῖ. 
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8 το. ἔφη] 5ς-. ὁ Κλέανδρος. 
δ τι. αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται] “ ν1}] Πᾶνα ΠΙΠΊ561Ε το ὈΪαπηα ἔοσ {πΠῸ 

ςοηβθασεποαβ᾽, ὍΠῈ οὐάεὺ οὗ [Π6 βεηΐεηςα 15 45 [ο]]ονϑ: ὅτι, ὃς ἂν μὴ 
παρῇ..., αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται. ὙἼΠΕ νοτα ἄρδην ἴῃ [Π6 επϑαίησ βεοίίοη 
15 δἀορίεα ἴτοτῃη ἴπΠ6 ἰαησιασε οὗ ροείγυ, Ὀεϊησ ἐουπα ἴῃ Επτ. “ λοοι. 
τ636, ἀηὰ ἴῃ Ατϊξίορῃ. 7 ἀδδηε. 274, ΠΕΥα 1ὲ 15 γεαϊβα ὈγῪ Ηβυοῃῖι5 ἃ5 
δπ Θαα γα] πΐ ἴοΥ παντελῶς. πῃ 115 ῬΥΙΤΊΔΥΥ 56 η56 (οἴ. αἴρω) 1 15 511} 
το ἱγτεσιθεηΐ ἴῃ ἱτασεάγ, 6.5. ἴῃ Αεβοῃ. 2771. 1051, δηᾶ δσδίῃ ἴῃ 
5ΟΡΉ. “πέρ. 430, 

ἔκ τ᾽ εὐκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου 
χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει. 

8 12. καὶ ᾿Ἑτεόνικο.)] “τὐλεγ: ἘϊΘοηϊοι5. ἰοοΪς ἢἰδ5 βίαηα Ὀγ {π6 οἰ ἐγ 
φαϊεβ᾽. Οἱ. 1. 8. 8, ἀπά τν. 6. 2. δ'ῆε Πᾶνε ἔγεαπεπί ποίϊσεα [Π15 
Ἰάϊοπη ὈΥ γῆ] ἢ καί, πε εὦ ἴῃ 1, δ] η, 15 πἰϑθα δ5 ἃ [Ἔπηροῦαὶ σοπ] ποίη 
ἴο 5Πδνν αἵ γῃαδξ ροϊπί {[πΠ6 τηδίζεσ βίοοά ὑγῆθη ἃ σμδησα οὐ ΠΈΒἢ ενεηΐ 
ἴοοῖκ ρίασθ. Τῆὴδ βῃρ] ουτηθηΐ οὗ {Π6 δοοιιβαῖϊνε ἴῃ (ῃ6 Ῥρῆγαβε εἱστήκει 
παρὰ τὰς πύλας 15 ΤεΙΠΔΥΚΑΌ]Ε : 1655 50, Πουγανευ, ἐμδη ἴῃ {Π6 σογγεβροηά- 
ἴῃσ ῬΡᾷββασε οὗ ν. 3. 13,9 ΏΕΥῈ ΔηΥ ἴάδα οἵ τηοίϊοη 15 δ] οσϑίμευ ἔοσεῖστι 
ἴο {Π6 οοηϊοχί. 

τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν] ὙὍΗδ Αγ, αἴζεσ θεϊηρ ταϊβεά ἱπίο ροβιἴοη, τναϑ5 
ἄτορέ 1πΐο ἃ στοονε οἱ ξοοῖεί σοῃβίγποϊθα ἴῃ ομδ οὗ [ῃΠ6 ἀοοτῖ- ροβίβ. Τῆε 
βάλανος, ὈΥ ΜΒΪΟΉ 1{ να ἤΠΑΠΥ βεουγεα ἴπ 115 ρΙαςσθ, νγὰβ ἃ τηονεδῦϊα 
ΡῬὶὰρσ οὗ ἴτοπ, ὑπ οἢ σου] ΡῈ ρΡαβββα δἱ ρ]βαβιγβ [πγοῦρῃ [Π6 ἀοοῖ-Ροβί 
δηα ᾿πἴο {πε Ῥᾶγυ. 

ξ8 13. ἔλεγε] ὍΤΠηε ἱπιρετίδοϊ, πὸ 1655 ἴΠδη [Π6 δογὶβί, 1ῖ5. ἃ τεοοσ- 
πἰβεά ἴθηβα ἴῃ [Πϊ5 σοηποχίοη. ΤΠ πιιεβίϊοη, {πεγεΐογθ, Ὀεΐνεθη {Π6 
ἴννο γεδαϊησβ 15 5ΠΏΡΙΥ ΟΠῈ οὗ πιδημβουρί δα ΠΟΥ, ἡ ΠΙΟἢ 15. αἰπχοϑβὲ 
ἘΠΕΙγεΙν ἴῃ ἕανουσ οὗ Π6 ᾿πηρεγέεοί. ΝΊ [Πς Ἐχοεβρίϊοη, μονζενεσ, οὗ 
Κύποσ, Πραυν 411 Π6 εἀϊίοτβ, ἱποϊπάϊησ ΟΠ Ρτεομΐ, μαννα δἀορίβα 
ἔλεξε, [ποι Θ ἢ 1ἴ τοβϑῖβ οα {Π6 δας Ποῦ οὗ πα 51Π65]6 Μ5. 

τἄλλα ἐπιτήδεια] 1 Πανε πο Πεβϑιίαίϊοη ἴῃ ἰο!]οννίησ Κὐηοσγ, γῃο 
οτηϊίς [Π6 αὐίϊο]α Ὀεΐοτε ἐπιτήδεια ἴπ σοπίογτ τυ ν] ἢ {Π6 ἔννγο Ὀεβὲ Μ588. 
πε τῃ6 αὐσιυμηθηΐ νΏΊΟἢ με δάἀάμποθβ ἴο Ἰπβι ιν 115 ᾿πιγοάποίίοη ὈΥ͂ 
116 τηδ]ου!ν οὗ [Π6 εβαἀϊΐουβ [6115 γαῖηευ ἴῃ ἔανουγ οὗ 115 οπηϊβϑίοη. [ἢ 
Ῥῃγαβαβ οὗ [Πϊ5 σμαγαςίοσ Π6 τεσατάβ {Πε βυθβίδηϊζινε δ5 δἀ δὰ ὈΥ νγδῦ οὗ 
ΔΡρΡοβιοη (6.5. οἱ ἄλλοι οἱ παρατυγχάνοντες ἴῃ “42ο]. 11). Βαῖΐ [Π6 σοη- 
βίο ἢ ἴο Ὁ ΠΙΟῊ ΠΕ Ὑείευβ 15 πἰϑεα ἴῃ ἃ 2222: {171.0 ΟΥ̓χηέα 1} γ1710 ΞΕ 56 
ἴπ ἴῃ6 ραββασε ΠΟ ΠΕ Παβ συοίεα ἔγοπι {πΠ6Ὸ “οίοον, “πε τεβῖ, 1 
τηθδῃ ἴποβα (οη]Υ) ὙἘῈΟ σγεσα Ῥσεβεηΐ δ {πΠ6 ἐϊτηθ᾽, ἀπ ὑΠΈγα ΠῸ 50 ἢ 
Ἰάθδα ἀρρθαῦβ ἴῃ ἴΠ6 οοπίεχί, 85 'ἴπ {Π6 οαβα οὗ ἴΠ6 ραββᾶσε Ὀείουβ 5,1 
οδηποῖ τερασὰ [Π6 ργεβεποα οὗ {πΠ6 δος δ5 ἴπ ἴπ6 ᾿εαϑδὲ ἄξστεα 
ΔΡρσορυίαϊβ. 

Κυνίσκος.] Ασοοτάϊησ ἰο Ζειπα 6 νγαβ ἃ ϑρατίδῃ σϑῆϑγαὶ, επσασθά 
αἱ [Π15 Εἰπ|6 ἴῃ σοπάποςιηνσ ἃ νγαῦ ἢ ἐπε ΤἬγδοϊδηβ ἰῃ [Π6 ΟΙΠΘΥΒΟηΈβα. 

8 14. διαγγέλλει εἰς τὸ στράτευμα] ΤΠδ Ργεροβιτοη 15 ΡΕου] Δ Υ]Υ 
ΔΡρτορσίαίε ἴπ [5 σοπηθχίοη, ὑγΠΘτα [Πη6 τῃθίαρῃου ἰ5 {παΐ οὗ ἃ σνεῦ 
ὙΥΒΙΘΙ τα καβ 1[5 υναΥ ἰπίο ἃ ρίαςε ΌΥ ἀἰβεσεηξ μα πη Ϊ5. 

διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρου] Α πιουπηίαϊη τ ΒΪΟἢ εχίθπηαβα ἔγοτη Τῆγασα ἰηΐο 
ἴπε Ομεύβομεβθ, Ὅ8ε ἔογίγοϑβ, ΒΟ ἴοοὶκ 115 παπλα ἔγοπι {Π6 πιοπηΐδίη, 
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15. τηδηἰοηθα ὮΥ Παπιοβίπμθηθϑα (οἷ 77α]. Ρ. 85), ἀπ αἰϑὸ 85 μανίηρ θβεὴ 
οσσαριεα Ὀγ ῬΉΠΙΡ ἴῃ [Π6 σουγϑβα οὗ Π15 ὑγὰῦ νυ ἢ (ΟΕ βο]θρίθβ. 

8 τῇ. παρὰ τὴν χηλὴν τοῦ τείχους] “ Ὀγ [Π6 τηο]8 ψνΒΙοἢ ῥτοΐθοϊθα 
1Π6 τνα]1. ὙΠε ἐρεῖς εἰασοίες οὰ ἴῃ6 βαθ]εοὶ 15 Το. 1. 63, ἴῃ σοιη- 
τηδπίϊησ οα ΜΓ ΠΙΟὮ [Π6 βομο]αϑὲ ἀθβουῖ 65 ἴΠ6 χηλὴ 85 ἃ του σῇ 5Ρ6ο 85 οὗ 
Ῥγεακναΐθεν ἀεϑισμθα ἰο ργοίΐθος [8 νν8}} ασαϊπβί {Π6 δοίϊοῃ οὗ [πε 568, 
αἀάϊησ {παΐ 1 τθοεϊνεα 115. πᾶπθ ΠΌΤη 15. Ταβθη Ὁ] πο α ἴῃ βαρ ἴο δῇ 
οχ-Ποοῦ (παρὰ τὸ ἐοικέναι χηλῇ βοός). ϑιιοἢ Ξε γιοῖατεβ ἀΥα Ἐβρεοία! 
σοχητηοη ἴῃ {πΠ6 Μραϊζοσγαπθδῃ, 6.5. αἱ (αέατιῖα, Σαίγηιο απὰ 2 127,26. 

88. 18-92Ξ1. 7271 δε ἀοῤε οὐ φιείοξίγερ ἐλδ εἰϊσέπγόαηιεο, Χοποῤῆοηε δγ1έε7. 5 
{12 εἰξν {72 εογεῤατιγ, τυῖξ ἀξ ἐγοοῤς. 1712 ἐδγ707, οὗ {δε τγιἡαῤτέαγιέδ. ΓΤ 
φοἰαζογς τέρα ἴηι ἐο γιαζε ἀϊηισοῖ ημασέοῦ ὁ ἐΐε 2ίαεθ. Ζλοείιγξγ ἐδ 
2Ζγοῤοταί, 1δ ἑαξες αἀναγείασε οΥ ἐῆο οῤῥογ{εεγιτέγ {0 φοτεγεσεῖ 2:0 6167 072. 

ἢ το. ἔνδον] “νἸΠ]π ΠΟοΥβ᾽. 
ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως] 866 ποῖΐο5. οπ ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος 

(1. 1. τὴ, ἀπα ὡς ἐπιβουλεύοντος (1. 1. 6). 
8 20. εἰς τὴν ἄκραν...εἰς τὴν ἀκρύπολιν] Ιῃ Κὶ ἔΠποΥ᾽5 οριηΐοη πα 

γτείεγεπος 1 Ἔδοἢ σαβα 15 ἴο {πε οἰΐα 6]. ΟἸμευνῖβα, ἃ5 ΠῈ δουίεὶν 5ὰρ- 
σεϑίβ, ἴὲ νοῦ ῬῈ ἱπηροββίθ]8 ἴο δοσοιπξ ἔου {πῸ ἄγτο]α 1 ἄκραν, 
ὉΏ1655 ΒΟ 6 ῬΓΕνΊΟΙ5 πη Π0η Πδα Ὀεδη τηδαδ οὗ {Π6 Ἰοςα] ἰγ. 

8.21. πολλοὶ] “ἴῃ πιπηθεῖβ᾽. 
8.22. θέσθε τὰ ὅπλα] 866 ποίδββ. Οἢ 1. 5. 14 Δη6 1Ρ᾿. 2. τ6. ΤῊΘ 

ΤηΔΠΟθντα νγὰ85 ἃ Οἰθνεῦ Οη6. ΤῸ τρϑοβία 5 Π5. δα βου γ, 1Ε ννᾶ5 
ΠΘΟΕΒΒΔΙῪ αἱ 811 Παζαγάϑ ἴο αιγεδὲ [πε δἰζεπίϊοη οἵ Πὶβ ἔσοορβ. Τηϊβ Β6 
εἤεοίεα Ὀγ σἰνίπρ ἀπ ἀρραγεηΐ αϑβεηΐ ἴο {πεῖν βομεπηθβ, αηα ΒΥ Ρσγουηα- 
σαϊϊησ 8 οΥάοΥ νῃΪ ἢ, νν 116 οι 5 Ί ὈΙῪ Γασε Ππουίησ {ΠΕῚΓ Ρ]Δη5, βηΐογοθα 
αἰβοῖρ πα 45 {πε ἢγϑί γα αυϊβιΐθ ΤΟΥ βιοοαββ. 

κατηρεμῆσαι] Τῇ ἴῃΠ6 Μ85 ψγεῦε ποῖ ρξοϊπίο! Υ ἩΠαΠΙτηΟΙ5 ἴῃ [αν 
οὗ [Π15 ἀπαβαα] ἔοττη, 1 σπου] σουίδ! Ὁ Ργείευ ἴο τα κατηρεμίσαι ((Π6 
ςσοπ]εοΐατε οὗ Τὶηάοτῇ, ἡ ΒΙοἢ 15 δοσορίεα ὈΥ αἰπιοβί Ἐν εσΥ βαϊῖου ὙΠ 
πε ἐἼχοερίϊοη οἵ Κα ῆπου, ἀπά ἴβ5 ἴο ἃ σύθαΐῖ Ἔχίεπε σοηβυτηθά ὈΥ {Π8 δος 
{παΐ, ἤθη ἴῃς νευῦ οσοιγβ5 ἀσαΐῃ ἴῃ ὃ 24, ἴἢτεα οὗ πε Ἰβαάϊπρ Μ88 βῖνβ 
κατηρεμίσθησαν 45 ἴπε ἴοττη οἵ {Π6 δογῖδί. [ἢ εἰϊΠεὺ οαβα ἴΠ8 σοῃῃρουμα 
5Που]α 6 ποίἰςεα δ5 Βεϊοηρίης ἴο ἃ οἶαϑθ οἵ νγογάβ ὑυΠ] ἢ ἅτ Τα νουγίξαβ 
ΜῈ Ρ]αΐο ἀπα Χοπορποη, Ροίῃ οἵ ἡ μοῖὰ 5Πενν ἃ πηαγκοα ρῥγθα!]θοίο 
[ογ {με Ιδησιασε οἵ Ροεδίτυ ἀπά τηθίαρΠου. 

παρηγγύα] “ΡαΞΞεά [15 ογάεγ᾽. (, παρηγγύησαν εὔχεσθαι ἴῃ τΥ. 
8. τό. 

8. 23. οἵ τε ὁπλῖται... .καὶ οἱ πελτασταὶ] ΤΠεξα βια θϑία πεϊνος ΔΥ6 
δαάεᾶ ἴο {πε τπαΐϊη πομιϊπαΐῖϊνε (οἱ δὲ... ταττόμενοι) ὈΥ Ραγ να ἀρροϑβὶ- 
ἰίοῃ, ἴοσ ψ ΠΙΟὮ 566 ποΐθϑ ΟἹ 11- 1. 15 8ΔΠ64 11. 5. 5- 

εἰς ὀκτὼ] Ασοοτγαϊησ ἰο {πὸ ᾿πέθυϊοσ Μ58, εἰς πεντήκοντα χοι]α θ6 
16 ἔχσαε τεδάϊησ. Καύδπου, μοννενεσ, ἀεπιοπβίγαϊαεβ μονν Ἔαβην ἘΠΕ ἔνγο 
παι θεῖβ, Ὁν ΠΙΟῊ νου] ὈῈ ταργεβεπίεα ὈΥ {Π6 οματαοίοιβ Η΄' (ΞΞ8) ἀπά 
Ν΄ (ΞΞ- 5ο), τοῖσμε πᾶνε θβθη ᾿πιθυομαηρεά, ἀπά ποίϊοεβ. αἵ [Π8 βᾶτηβ ἔ{π|6 
(μα [Π6 ψῖᾶδ δχίεπί οἵ στοιμα ἀναι]αθ]α ἴου {πῸ τανῖθνν νου] Πᾶνα 
βυσσεβίθα πὸ ἀεραγίσγε ΠΌμ [Π6 ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΥ Τα]6 (οἴ. 1.2. 16). 

Ὁ. 24. ἐκτάξασθαι] 55. ὥστε ἐκτάξασθαι τὸ στράτευμα. ΤῸ πᾶσα 
[τοτὴ ἃ ραββᾶσε ἴῃ 271), 1. 3. 20, ἴπ8 στοιπα σμοβθη ἴον [Π6 ΤΟΥΙΘΥ να 5 
βἰτπαϊεα ἴῃ ἴῃς πεϊσῃ θουτποοά οἵ {π6 “ΓὨτδοΐδη (ἀαΐς5. 
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8 γ6. ἑωρακότας] “ΜΉΘΠ ΟΠ6 Πα5 βεθη᾿. ΤῊΘ βαθϑε[αἰοη οὗ {Π8 δο- 

οὐβαῖϊνα [ῸΥ [Π6 ἀαίϊνε πηαυκβ {Πη6 βἰαίθιηθηξ ἃ5 ἃ ῬΌΓΕΙΥ σΘηΘΥα] ΟΠΒ. 
ΗΔ {πε ἀαδίϊνε θβεη πε, 15 ἀρρ!]σατίοη νοῦ] Ππανα Ῥθθῃ σοηἤπαά ἴο 
ΧΕεπορμοη, ἀπά {πῸ δπάϊοεποθ ἢ νγὰβ δααγεββίησ, ΒΥ τὰ νῦν ἤδη γε- 
γενημένα Ἦδ τηδ8η5 {πε τϑοθηΐ ανεηίβ οἵ {πθῸὸ Ῥε]οροη βίῃ ὑγαγ. 

ὃ 27. ἤλθομεν] Τί 15 βυσρυβίηρσ {παὶ Μδοιηιοῃα 6] ἀμ βοπια οὗ {ΠῸὸ 
εαϊίοῦβ 5ῃοι 14 μαναὰ εἸθοϊεα ἰο τείαϊη [Π6 σοιηροιπηά εἰσήλθομεν, ΜΠ ΘΠ {Π|Ὲ 
ΒΙΠΡΙ6. νου, ὙΠ] ἢ 15. 50 ΠΕ] ΠΠΠΥ Τουπα ἴῃ {Π15 Ομ ΠΘχίοη, οσσα 5 ἴῃ 
ἰῆτεα ουΐ οὗ {Π6 ἤνε Ἰθαάϊηρ Μ88. 

ἔχοντες τριήρει] ΤΠ6 5ίαίειηθσπὶ ψηΐοῃ [Ὸ]]ον5. οὗ {Π6 σε] ἢ 
Δηα τεβοῦσοθβ οὗ Αἴπθηβ δὲ ἴπΠ6 σομημλθηοοιηθηΐ οἵ ἴΠ6 νγαῦ 5Ποι] 4 θα 
ΠοΙηΡαΥθα βίερ Ὀγ βίερ ψ ἢ [Π6 5111] τηοσα εἰαρθογαΐθ γονίθνν ὑν]οΟἢ 15 
σίνεῃ ὈΥ ὙΠυογάϊάος ἴῃ Πὶ5 ϑεοομά Βοοῖς (( τ. 9---.3)ὲ. ΤΆΚεη ἴπ 
οοππηθδχίοῃ τυ ἱτἢ [Π6 νι 6]1- Κπόννῃ ράββασα οἵ Ασιβίορι. Κ152. 657 Π{., νυ ῃῖ ἢ 
ΘΠ πλογαΐοβ ΠΟΥ γαυίοι5 ΒΟΌσΟ65 οὗ ἰπσοιηδ αἱ {Π6 {ἰπι6, {Ππ656 θχίγαοίβ νν1}} 
ΤΥ 5} ἃ οἶθαῦ θα οἵ {ΠῸ σγτουης οα ΏΪΟῃ Ῥουῖο] 65 θαβεα Πἰβ ἰογθοαβὲ 
{ῃδΐ, σίνβῃη δὴ ᾿πηρασίϊαὶ ἰουγίαπθ Πα Δῃ Πποπεβί σονευημηθηΐ αἱ ΠΟυηΘ, 
ΑἸμθης τητιϑὲ ἀββασεα]υ πανα {ὐππηρῃθα ἴῃ ἃ 51 η5]6- παπαβα οοηΐαβί Ἱ ἢ 
1,Δοβαδεμπιοη. 

οὐκ ἐλάττους τριακοσίων }͵) ὠΓ(. Τῇαυς. 11. 15 (ἀπέφαινε)... τριήρεις τὰς 
πλοΐμους τριακοσίας, νη Ϊο ἢ [ιΥΠΙ5 65. σοπο]υβῖνα ρτοοῦ {παΐς {Π6 ἤἥνε 
Ἰεδάϊησ μ85 οἵ {πε “Ἰγαδαεῖς αὐτὰ τἱσπὶ ἴῃ γεδαϊηρ τριακοσίων ἴῃ ῬΙασα οὗ 
τετρακοσίων νΥ ΠΟ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴῃ {Π6 πιδ] ΟἹ. 

ἐν τῇ πόλει] 5. ἐν τῇ ἀκροπόλει. (ΙΓ. ἼΠαο. 11. 13, ὑπαρχόντων δὲ 
ἐν τῇ ἀκροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ἐπισήμου ἑξακισχιλίων ταλάντων, νν}}16 
1ῃ86 56 οὗ {πε ἰείπη πόλις ἴο ἀεποίε {Π6 Αοτορο δ οὐ οἀ εἷέν 15. 4150 
τηθητοηθα Ὀγ ΤΠυογαϊάε5 ἴῃ {πε οἸοβίηρ ννογϑ οἵ ὃ 15. 

ἀπὸ...τῶν ἐνδήμων] ΤΠ656 ᾿ποϊπάδ {Π6 ναυίουβ 16 Π15 οἱ Ποπιθ τονεπτα 
Θηστηθγαίθα ὈΥ Αὐἱβίορμαπαβ ἴῃ Κεε. 657, 658, 

Ἂν , Ἁ ΄' ΝΥ 4' ἣν ᾿ ε ,ὔ 

κάξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς καὶ τὰς πολλὰς ἑκατοστάς, 
πρυτανεῖα, μέταλλ᾽, ἀγοράς, λιμένας, μισθοὺς καὶ δημιόπρατα. 

Τὴ ἔπε 1ἰπ6 ΠΟ. {Ο]]ον 5. (Π6 ἀρονα παποίαξίοη, [Π6 ροεί βϑιϊπιαίθϑ {Π6 
τοί] αἰηοὰπὶ οὗ {π6 Αἰμθηΐϊδῃ τανεηῖθ, Ὀοΐῃ αἱ μοπια ἀπά ἀὈτοδά, αἱ 
οἷἴοβα Προὴ ἔσο ἱπουβαπα α]απίβ, ας {Π6 ἀρραγεπί αἰβοσθραπου Μ}01}] 
Οσοαβῖοη ΠΟ αἰ Πα] 1Ε γα Υθυη θη ΕΓ ΠΟΥ ΘΧΊΥ ΟΣ ΠΔΤΠ]Υ {ΠΕ [ογθῖσῃ 
Ἰποοιῆθ Πιοίπαίεα δοσογαάϊηρ ἴο {πΠ6 νἱοἰδβϑιθ5. οἵ {Π6 νγασ. ΤῸ ἴακα 
ΟὨΪΥ͂ Ο6 ΘΧδΙΏΡΙῈ: δἱ ἰπ6 ἀαία οἵ {πΠ6 ρεᾶςβ οἵ ΝΙοῖαβ 11 νγὰβ ποτα ἴῃ δὴ 
ἀουθ]α νυμαΐ 1 μΠαα Ῥξθη αδἱ {πὸ {πὸ οὗ ἴῃ6 σοτημημεποοιηθηΐ οἵ {Π6 να, 
πανίησ τίβθη ἔτῸπὶ ὅοο ἰα]εηΐ5 ἴο τηοσα ἴΠαῃ 120ο. 

τῆς ὑπερορίας] 50. γῆς οΥὙἩ χώρας, τπάεΥ ΜΏΙΟΗ ΠΕδά αὐα ἱποϊπ θα 41] 
1ῃς ἀϊδιυοῖβ [μα πγεσα βαρ]εοῖ ἴἰο Αἴπθηβ ουΐϑιάβ [ῃ6 δοίμα] οοπῆμεβ οὗ 
Ατασα. 

ἔν τε τῇ ᾿Ασίᾳ! (ἴ. ΑτἸβίορῃ. Κἴ:. οο, 

ὅστις πόλεων ἄρχων πλείστων, ἀπὸ τοῦ Πόντου μέχρι Σαρδοῦς. 

Απποηρ [Π6 5απ 5 ΒΟ ἢ 5ἰἀθα ψ ἢ Αἰπαθπ5 Τμυογ 1465 (11. 9) ΒΡΕΟΙΑ ΠΥ 
τηθητοη5. [Π6 [ο]]ονίησ : ΟΠ ϊοβ, 1,65}005, Οογογτα, Ζαουηίμιβ, ἀηα δ]] 
1πΠ6 Ογοϊαάθβ ἢ {πΠ6 Θχοθρίϊομ οἵ Μεῖοβ ἀπ ἼΠετα. 

ὃ 28. τῶν ᾿Αχαιῶν] ΟἹ 1656 [ῃς ῬαΙἸοηΐαηθ δἰοπα γγοῖς [αν οιγα Ὁ ]α 
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ἴο ϑρατία αἱ ἴπ6 ουίβεί οὔ ἴΠ6 ννασῦ (οἵ. Τππς. 1τ. 9), [ΠουΡῊ βαβθα θην 
5168 νγὰ5 ΒαΡΡοτίθα ΡΥ {Π6 δπίϊγα ρορυϊαίίοη, 

τοῦ ἄνω βασιλέως] “1ῃς6 Κίηρ γγηο [ἴγ85 ἴῃ (ῃς ἱπίθυϊοσ ᾽, ὑγῇοβε 5βα- 
Ῥοαγά ἀοιϊηϊηίοηβ (τῶν ἐπὶ θαλάττῃ) ΕΓ ὉΠΩΘΥ (Π6 σΟΠΙ͵ΓΟΙ οὗ ἢϊ5 
ϑαίγα 5. 

εἰ δυναίμεθα] ὍΠΕ Ξυθϑἐαοη οὗ (πΠ6 ορίαζϊνε ἴὉΥ ἃ ραϑβί ἴξεηβε οὔ Πε 
1ηἀ]οαίίνα 15 γα] Κα 16, ΓΠουΡῊ 1ξ ἄοεβ ποῖ ἀρρϑαῦ ἴο πανε θεϑη ποίϊσβδα 
ῬΥ {Π6 σοπηπηθηΐαΐουβ. Τι 15 ἴῃ ἀδίδθγεποθ ἴο {Π6 [6 6]]ηρϑ οὗ Π15 δθάϊτοῦς 
1ῃαἰ Χεπορῆοπ ἀνοϊάβ {πῸ6ὶ ᾿ἱπαϊσαίϊνε, νυ ΠΟ νου] Πᾶνα 1Π]ρΡ]164 ἴοο 
ΟἸΘαΥΥ {πΠαΐ {ΠπΠῸ ἐχρεαϊίοη μαα [αι]θα 1ἢ 115 οὈ]θοί. 

πάντων ὁμοῦ ὄντων] “5Που4 ΓΠΕΥ 411 σοτηὈ]πῈ ἀραϊηβὲ τι5᾽. 
8. 29. μαινώμεθα... ἀπολώμεθα] Νοίϊοε [Π6 σπαηρα οὗ ἴδηβα ἴτοπι [Π 6 

Ῥτγαβθηΐ, ΠΟ ἀδποίεβ ἃ σοπίϊηπδα βίαίθ οὐ δοίίοη, ἴο ᾿ἴΠ6 τοσα ἀεἤηϊΐε 
δογϊϑί. 

δικαίως. 5ς. στρατεύσονται, ΜΏΪΟΙ ΤΑΥ͂ ὈΘ6 ΘΑΒΙΥ͂ ΒῸΡΡΙΘα ΠῸΠῚ 
στρατευσομέναις ἀΡονε. 

βάρβαρον] ΤΠ ἰοτηι 15 πι5εα βοπηθνναξ Ἰοοβοῖν ἴο ἱποῖπ δα οἰ[165 {κὸ 
7γαῤέξεις, δίηοῤε, “εγαςσίεα, ὅτα., 411 οἵ ψγῃ ἢ, 1πουρῈ 1 ΠΑ ὈΙ6α ΌΥ 
ἃ Οτδεὶς ροραυ]αίίοη, τηϊσῃξ [ΑἸ] ῬῈ τεπποα βάρβαροι ἴῃ οοηίγαϑέ 
ΜΠ ΒυζΖαηΐϊιτη, ποΐῖ ΟὨΪΥ 45 Ρεϊηρ βἰίπαίθα ἴπ Αβία, μὰς Ῥδβοδιβα, ἃ5 
Μδοπλῖομαθὶ οὔβεγνεβ, {ΠΕῚῚ ϑαθ]θοίοπ ἴο {πῸὸ Ῥουβίδῃ Κιησ Παᾶ Ὀδεη 
Τερβαίθα!ν στεοοσῃϊβεα : 605. ἴῃ {πε ἰγϑδίεϑ οὗ Β.Ο. 411 δηᾶ 387. 

οὐδεμίαν] ἀπ ποῖ μηδεμίαν, 15 ἴΠ6 περσαίϊνε π5ε4, Ὀδοδιιβα {Π6 γοίεσεποα 
15 ἴο ἃ ἀβῆπιῖα {αοΐ, ἀηα Ῥεσαιιβα εἰ ἴῃ [15 ΘΟ ΠΘΧΙ ΟῚ ἰ5 νἰγίπα ΠΥ εααῖνα- 
Ιεπί ἰο ὅτι. ΑἸ Πουρῃ, 1π ταβρεοῖ οἱ σοπβίχιοίοη, ἰΠ6 ἔνγο οἰαιβεβ οὗ 
ἴῃς βθηΐθποβ αἴθ πηϑθ οὐ ραῦα]]68] ἱπηρογίδῃςθ, [Π6 ροϊηξ οἵ {ΠπΠ6 ἀρρεδὶ 
1165. πη η]Ὺ ἴῃ (Π6 Ἰαίίευ, ψνΠ]οἢ 15. ΠΥ ΠΟΥ ϑἰγοησιπεηθα ὈΥ ἃ τηαγκϑά 
ΔΙ Π 6515 ἴῃ [Π6 ἔοτοβ οὗ {ῃ6 νεῖβ κατασχεῖν ἀηα ἐξαλαπάξομεν. ΤΥ. ἀ5 
[ΌΠΠΟν5 : “1, Δ ΓοΥ σαυὶηρ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ΠΟ οπα οὗ ἴΠ6 ἴοννη5 ἴῃ βία, ννῈ ἃγτῈ 
ἰοπηα ΡΙ απ ουηρσ νἹ Ποιῖιὲ τηθιον (ἐκ) [ῃς ἢτϑὶ ατβοὶς οἰἵΥ ννα σομηε ἴο᾽. 

8.20. ἐπιδεῖν] ἘῸΓ [Π6 5Ρ6018] ἔογοβ. οἵ {π6 σοπιροιηά, 566 ποΐβ ἢ 
ἐπιδόντας ἸῺ 111. 1. 13. 

ἐμέ γε...γενέσθαι)] Ξ᾽ ΠΆΠΠΟΥ ῬΥαγοῖβ, ἱπουσῃ σουοΠεα ἴῃ ἃ τῆοτα 
Ῥοβίϊς [Όγη}, γα ἰουηα ἴῃ Ἡόοηλ. 224.ὄ 1. 182, ἀπ Ψεγρ. “4472. 1Κ. 24. 
ΤῊ πθαγεβί ΡΆγΆ]]6] 1π ΡΙΟΒΕ 5 αοῖοά ὉγΥ Κύππεν ἤτοτὰ (νγοῤ. Υ. 5. .9, 
ἐγὼ μὲν γὰρ δοκῶ δεκάκις ἂν κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι ἥδιον ἢ ὀφθῆναι οὕτω 
ταπεινός. ἘὺρΥ [Πς δοχὶβί ᾿ηΠηϊ να αἴζοσ εὔχομαι, Ξε6 ποΐο5 Οἢ 1. 2. 2 ἀπ 
11. 3. 20: 

τοῖς τῶν Ἑλλήνων προεστηκόσι)] ΤΠΘ δτίϊοϊθ, ἐπουρὴ 1 15. οτηϊ θά ἴῃ 
41] θαΐ [ῃς ἔννο Ἰθαάϊησ Μ55, 15 οὗ σοῦῦβθθ θϑβθηί4] ἴο {ΠπΠῸ6 σοπβίσποίίοη, 85 
[6 τείδγθηςα ᾿πο] 65 {πΠ6 ΠΟ] παίϊοη γεραγάθα ἃ5 Οὴ6 σοτητ 1 γ. 

μὴ στέρεσθαι] “αἴ ΔΗΥ Ταία ποῖ ἴο ἰοβϑα ΟὟΥ Ῥτόβρεοίβ οἵ σϑυβιτησ 
ατεεοε᾽. 

8 31. ἀλλ᾽ ἢν μὲν δυνώμεθα] 1 σαπποί «αἴ 411 ρεγϑιιαβ τηυϑοὶ ἴο 
δοςορὶ Κα πποτβ Ρυποίιδίίοη ἀπ τη ουησ οὗ {ῃ15 ραββασε. Οὐ ησ 
[Π6 φο]οη, νυ] ἢ τη [Π6 Π]Δ] ΟἹ Υ οὗ της ἰαχίβ. οἱοβαβ ἴΠ6 θαυ] θυ Ροσχίϊομ 
Οὗ [6 ραϊάστδρῃ αἱ {Π6 νγοσὰϑβ ἐς τὴν πόλιν, ΠΒ σοῃηπϑοίβ ἐπ οἰαιβε ἢν μὲν 
δυνώμεθα... εὑρίσκεσθαι ΟἸΟΞΘΙΥ νὰ ννπαΐ Ῥγθοθάθβ, βαρ γίηρσ ουἱ οὗ ἰΐ 
τη6 Γαΐαγα Ῥδγίοῖρ]8, ἡνΠΊΟἢ 15 ἴο σοΥγ βροπα ΜΜ] ποιήσοντες ἴῃ ἴΠ6 ῥζε- 
νίοιιβ βθβῃΐθποα: ἃ ἄδνίοθ ψνῃϊοἢ ἀρρθαῖβ ἴο τὴβ αὐνκυνασαά πα ὩΠΒΟΠΟΙ]ΑΥ- 
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πκ6. Οη [Π6 οἴῆεσ ἢαπά, ἰξ νὰ τείαϊπ Π6 οοΐοῃ αἰίου [Π6 ψοσζά πόλιν 
ὙΠ [Πς τηδ]ουὶν οὗ [ης εὐϊΐοτβ, {πῈ εἰηρῃαίϊς δααπῖοη οἵ {Π6 ραγίο]α 
μὲν σὰπ 6 εχρ]αϊπεά ὈΥ δῇ ογάϊπαυυ αῤοσίοῥεςέσ, Ἔχατρ] 65 οὗ νη ἢ 
ΔΥ͂Θ ΟΟΙΠΠΊΟΝ ΘΠΟΙΡῃ ἴῃ ὙΠυογάήϊάεβ, Τοηοϑίμο μεθ ἀπά 811] [πΠ6 Ῥεβὶ 
δαῖμοῦβ. ΤΥ. {Ππεγείοσα ἃ5 [Ὁ]οννβ: “1 15 ἴτοτη πὸ ἄεβϑίσα ἴο σουηπηΐ 
ψΙΟΪΘηςα ὑπαΐ νγα μαννα βηΐογεα γουΓ ΟἸΓΥ : ἡ {Π6 σοπίγασυ, 5ῃου]α τα θὲ 
ΔΌ]Ε ἴο οὈΐδϊπ ΔῃΥ ἴαγουσ αἱ γοὰΓ Παηάβ (νν6}1] ἀπα σοοά): 1 ποῖ, ννε 
58.411 αἴ δὴν ταῖς 5πεν (Πδξ 1Ὲ 15 ὉΠΩ͂ΘΥ πὸ ἀεοερίϊομ, Ὀπὲ σταῖμεσ ἴῃ 
ἀείεγεηςε ἴο {πε δας που 65, ἐπαξ γα πον σοηβεπί ἴο 41 ἴἰ᾿. 

88 32-οαπ. “4 ὠἀεῤμέαξζογε ἐς το712 ἐο “ΑΙ παχῖὀΊὝις τυῖίλ γοῤοταῖς “'αηιεαῖ 
ὅγε: ἀεεογααγιες τοΐέλ Χιεροῤλογις αασῖεό. ἤ7εατιτυληίεα 7, εὗαγει ααἰσεγεξιεγε), 
γαηηεαί (οεγαΐααϊες, ἐγιαἰεατοιεγς ἐο οδέαϊ) ἐλ κο»ηγεασιαῖ 977 ἐΐάε αγηιγν. 716 
ἐγοοῤδ αγὲ {γιεζϊγεα αὐ γέ ἐο ἀεεεῤέ ἀξ ῥγοῤοστίϊογις, διέ γεγο ἔζη: στό- 
σοφιεογεέζν τουλε7ε 16 ἐς γοκεσαὶ ἐγιεαῤαῤέο 977 267,70 γ7ιῖγι. τ γογεῖξος. 

8.33. καθημένων] “ΜΏΠ6Ε [Π6 ἴγΟΟΡ5 τεπηαϊηθα ααϊοῖ 6. Ηξγῖα δραΐῃ. 
Ὧ5 ἴῃ ΨΙ. 2. 5, 1 Ργϑίευ ἴο πηδεγϑίαπα [Π6 γεγὺ ἴῃ 115 σΘΠΘΙΆ] γαίῃ ου {Πᾶπ 
15 ἰξοΠΪσ 4] Ξε ηβα. 

Κοιρατάδη:] ΕῸΥ 4ῃ δοσοιιῃηίΐ οὗ Πῖ5 απίβοεάεηίς, οὗ, Ζ7.ε17]. τ. 3. 15. 
Ἠδξ Παᾷ τϑοθηῖν ἐβοαρεα ἴτοη Αἴμεηβ, ἴο ψνΠΙοἢ ἢ6 Παά Ὀξεη {γαη5- 
ζειτεα ἔγοτη Βγζαπίϊασι νυ Πθγα Πα Πδὰ Πεϊά οῇῆοθ ἃΡ ἴο {Π6 {{π|6 οὗ {Π6 
ΒΓΘΠΔΕΥ οὗ (Πε οἰΐγ. ΑΞ τεραγτάς ἴῃς οοπδίγιποίοη, (Π6 νγοσγάβ τὴν 
Ἑλλάδα περιήει το ἴο ΡῈ ἴακοῃ 1π σου δ ΙΟη. : 

στρατηγιῶν] ἘῸΓ {πε ἴοτοε οὗ {πῸ ἐδγπηϊηαίϊομ, οἷ. μαθητιώ (ΑὙἸβίορῃ. 
Λμό. 183), “1 Ῥυζῃ ἰο θὲ ἃ ἀἰβοῖριε᾽. ϑ᾽πΉ]αυ]ν ἴῃ 1 δίῃ μὰ Πᾶνα 
267 176, ἀπια νεγὺβς οὗ 4 ϑ' ΠΏ} Υ ίοστη. (. (ο. σα “421. 1. 14. 7, 
“ηεεείζευξ ὑἱάέο σαΐας εξ ζ27176, “1 ισσαῖπβ, 1 566, μα5 ἃ 5ῃδγρ δί οὗ 
οἴῆοε-ίενευ ἀροη Ὠϊπιἢἷ. 

ἐπαγγελλόμενος] “ ρτοϊοτνϊησ ἰβ βουνίοθϑβ ᾿. 
εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς Θρᾷάκη}] ὙὉΠ6 ΤΗτγασίδη Τε]ΐα ἰὰν 

Ῥείννεεη “δ γσαγείζεηε αὐ «δαζηιγαίξσσσ. ὙΠΪ5. πηι ἢ 15 σογίαϊη, Ὀαΐ {πε 
δαὶ που ε5 ἀγα ποί ἀστεδά δ5 ἴο {Π6Ὸ ρσξοῖβα Ἰοοδ!ν : τυ] 5 Δ Πα 50Π16 
οὗ {πΠ6 τηοάοσῃ σϑορυαρποῖβ 1ἀθητγηρ ᾿ἴ ἢ ἃ π5ῃϊησ βίαίοη 5ιπδϊθα 
αἱ {πε6 ρΡοϊπέ Ἷδ]]εὰ ζΖλείεογε οὐ Ζ)εγεοτι, νΥὮ}1 6 ΘΠ Π6]] σοηβί4εὺβ {Πδΐ 1ἴ 
τγὰβ [Π6 Δησι αΥ 5ραοα γΏΙΟἢ ῥτο]θοῖς ἱπίο [Π6 Ἐτιχῖηθ ΠΘᾺΓ .5᾽ )7εαΊ 1771. 

8 324. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώται5] ὍὙΠα σοπῃδίσιοίοη, ὙΠ ]Οἢ 
ἴη6 υυυΐεσ Πδα 1η νίεν ΠΕΠ δ ΠΟΙ ΠΟΕ4 [Π6 5επίεποθ, νγὰ5. ΔΡ- 
ῬΆΓΘΠΕΙΥ 45 [Ὁ]Π]ονν5 : ἀκούουσι ταῦτα... ἔδοξε δέχεσθαι, Ὀαΐ, ἰπ σοηΞαηθἜ πος 
οὗ {με Ἰοῃρ Ῥαγεῃίεβϑὶα ΠΟ ἰπίεγνεπεβ, μΠ6 ομδησεβ ἴΠ6 ἰοσυπι οἵ 
1: δὲ {Π6 Ῥερίππῖπσ οὗ [6 πεχί ββοίίοῃ, δπά Ἰεανεβ {πε ἀδζῖνα ψιῃοιῖ 
ἃ σονεγπίησ νεῖ. [ηϑίδποθς οὔ (ῃϊ5 Ἴσοπϑβίγποίίοη κατὰ σύνεσιν ἅτε 
Βα ΠΟΙ ΠΟΥ σΟΠΊΠΊΟΠ, Δ Πα [Π6 ποπιϊπδίϊνα οἱ στρατιῶται, ννΪ ἢ ἴῃ 4]] 
Ῥαξ {πῸὶ ἴῆγεε Ῥεβὲ μΜ85 σξρίασεβ τοῖς στρατιώταις, τερτεβεηίθ, 11 ἰ5 
Οἶδαυ, ἃ ῬΟΟΓ αἰζεπιρέ ἴο οογγθοῖ {πὶ ἱγγασι]ασιν, ἱπουσῃ βίγαηρεὶν 
ΘΠΟυΡΗ 1)πάοτέ Πα σίνεη ἴξ ἃ ρίασθ ἴῃ ἢϊ5 εἀϊίοη. νεῃ 1 ἴῃς 
τηοΐϊνε5 ἴοὺυ {πῸ αἰζεγαίΐοη Παά Ὀδξεη 1685 ἀρραγειῖ {Ππαπ {ΠΕΥ̓ ΔΓΕ. 
μετα νου] 5111} θὲ να] οδ]εβοίϊίοηβ ἰο ἀκούουσι 45 ἃ ρῥγεβεηΐ ᾿ηἀ]οαίϊνα. 
ἔου ἴῃ {πΠ6 οαβε οἵ (Π15 ῥῬαγίουασ γερ [Π6 Ὠἰβίοσίοαὶ ἰθηβα 15 σδγσεῖν, 
1 ἐνεσ, εηρὶογεά. 

8 25. συντίθεται αὐτοῖς] “᾿σογεπαηία ΜΙ {Πετ . ΤΠ τααάϊπο 
συντάσσεται, ὙΠΟ ΔΡΡΕΑΙ5 ἴῃ ἔμ 8 τη] οὐ ΕΥ̓ οὗ [Π6 Μ55, 15; ἴῃ ΒοΒπαιάοτ 5 
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ορ᾿πίοη, ᾿ποαραῦ ]α οὗ ἀείθηοθ, ἔπ πὲ οὗ {Π6 νεῦρ αἊ5 ἀπ δαυίναϊθπὶ 
ἔογ συντίθεσθαι Ὀεὶπσ σοηππεα ἴο ῬοΙΪΥΡῖι5 δηα υυυΐειβ οὗ ἃ Ἰαῖεσ ἀαΐε 
ἴμδη Χεπορῃοη. 

8 26. πεπράσεται)] ΟΡΞοῖνε 8 ἴοτοβ οἵ [π6 ἔεπεε : “58.411 ΡῈ 
5014 2λεη2 ἀγα] ἐλεγε᾽. Α 5ΙΠΉΠΑΥ ἰγαηβί το οὗ πιοοᾶϑ (ἐκήρυξεν.. «ἁλῷ... 
πεπράσεται) μα5 ὈΕεη ποίϊςοα ἴῃ σοηποχίοη ΨΥ] 1. 3. 20, ἀΠ6 ΙΓΡ΄ 1. 3. 

8.37. ἐλαιῶν] 5ς. ἐλαιῶν (ὅσον ἐδύναντο μέγιστον φορτίον φέροντε:). 
ὡς ἐπὶ δάσμευσιν] “ἸηρΡ] γιπσ παν νγεγα ἰου ἀἰβευ θατοπ ᾽. (ΟἿ, ὡς 

ἐπὶ τούτους (1. 2. 1ὴ. 
8. 238. διαπρᾶξαι] “ἴο ατδησε ἔοσ Πἰπι. ὙΠῸ τι58 οὗ {πῸ6 δοίϊνε 

ἸΠΊΡ]185. παΐ (Ἰ]Ἱδαπάθυ ὑγροῦ Ὀ6. Ῥγδοιῖοα ΠΥ δπίοογαίίς ἴῃ οδίαϊηΐησ 
ἴογ μη ἴΠ6 τϑααϊγθα ῬΕ τ ἰββίοπ : ἃ ἴοτοθ ὙΠ ΙΟΠ ἰ5 οἰ θα Ὺ τηαγκοα 
Ὀγν {πε σἤδηρα ἴο [Π6 τηϊά4]6 (διαπραξάμενος), ἡ ΠΕη ΟἸΘαΠοΥ ἀθβοσῖθεβ 
ΜΙ 1655 οοηῆάδθποθ Π15 οὐ 5Παγα 1η {ΠῸ ἰγαηβασίϊοη. 

8. 30. εἰσιέναι... μέλλοι] ὍΠ18 ἰγαπβιίοη ἔγοπι ἰῃ6 αϊγεοῖ ἴο {πε 
᾿πά]γθοῖ ΠαΥγαΟη 15. 511} ΤΟΥ͂Θ ΥΕΠΊΑΤΚΑ 16 {πΠαπ {πὸ ομ6 οἡ ψΠΐοῖ 
τα ΠΟΙ ΠΘΠίθα ἴῃ ἃ 36. “Ηονενεῦ, ἴῃ οαβα Χεποόρμοη ᾿πίθπαεα ἴο 
5811} αὐναῦ ἴῃ ΙΒ σοΟΙΡδηΥ, ἢΠῚ5 αἰγθοίοηβ σγεῖα ἴμαΐ γοι 5Που]4 σοῖηα 
τηΐο {ΠῸ οἰἐγ᾽. ὶ 

8. 40. εἱστήκει παρὰ τὸν βωμὸν] 86:6 ποία οἡ εἱστήκει παρὰ τὰς 
πύλας ἴῃ ὃ 12. 

8. 41. ἐνέδει] ἔδει, ᾿ ὨΪΘ 15 Τοὰη4 ἴῃ πτοα σοοά Μ55, τνουἹᾶ ποῖ 
ΒΌΡΡΙΥ [Π6 56 η868 γῇ} ]Οἢ 15 τε] αϊγθα Ὀγ [Π6 σοπίεχί. ΤῪ. “νθη, Ποινανευ, 
ἃ δγθαΐ δ] νὰ5 ἀρραγεηΐ ἴῃ ΠῚ5 Ῥσόπηῖβε ἰΠαΐ ἃ ἀαγ᾽5 τηαϊηίθπδησα 
5ῃου]4 ΡῈ ἰουποοιηίησ οΥ δ. οὗ {πε βο]ἀϊευβ᾽. 

(ΟἸΑΡΤ ΙΕ 

δε τ- 4. 772 ρεγογαῖς τυἦο 7671 272 272 407)1724714] 97 ἐδ αγ7ηγ αἿ εν 
271 γεσῤεοέ ἐο 15 γ“είργο αἰεδέϊηαζίογε: ἐλγγηιίδειες αγια Οἰδαγ107. δοῖ71.9. 221 
)ασοιεν ὁ 7οϊγιῖγιρ «δετέλες, τυλῆε Λίξογε φγοῤοσες ἐο οῸ 17:0 {16 (67 5656, 
αγια1 7 γριαΣ1ο072 10 76{21772 ἐο “σα. ἢἸεαγιτυληίε γιαγιν οὐ ἐλ61γ7 γοἑοτογς 
αγὲ Τοατυϊηι {}16})1, 507726 ἔο γεζ27),72 λοηῖε, οέλεγς 10 σοέζίο 17. ἐλ ἀαεγοῖ7εῖ715" 
εἴϊείγίείΣ. Αἀπαχηδιης τδτυς τοί ίσξασιγε ἐλε αἰϊδηγιίοογαίογ οὗ ἐλε 
477)1},. 

Φρυνίσκος] ἕνΥε «αἴξ ἰο]ά ἴῃ ὃ 20 οὗ {Π15 σπαρίευ {παἰ πε Πε]ά οἵῆοα 
85 οπ6 οἵ {π6 σϑῆϑίαὶϑ, ἱπουρὴ οἵ {πΠ6 ἔἰπηθ ἀηα οἰτοιππιβίαηςεβ οὗ ἢ15 
Εἰδοίίοη πὸ ἱπίοτυτησίίοη 15 αῇογαθα 1ῃ {Π6 Ῥγθνίοιιβ παιγαῖϊνθ. [1ΐ 15 
ΠΟΙΙΟΘΔΌΪῈ {παὶς ΟἸδαποῦ 5 παπὴς ἄοεβ ποῖ ἈΡΡΕΔΥΓ ἴῃ {πε ργεβεηΐ [ἰ5ΐ, 
τπουρῇ ἴἰ 15 οΟἰθασ ἐπαΐ πε ταὶ πε ἢ [Π6 ἀὐτηγ. ὙΠ6 ΟἸΙβϑίοῃ 15 
βου θ6α ΡΥ ΡΟΡΡΟ ἴο σδγθ βββπαββ οὴ {Π6 ρατί οὗ ἃ σοργυϊϑβέ. 

τὰς κατὰ Βυζάντιον] [ΚΠ ΠΟΥ, 45 πϑιια], νγου]α τα πά θυ [Π6 ργαροβιεοη 
ὉΥ 2γοῤε οὐ αά. Βαΐ 5ε6 ποίβ ου τοὺς κατὰ τοὺς “Ἕλληνας αὐτομολή- 
σαντας ἴπ 1. το. 6. 

8. 2. ἔπειθε] ἃ Ξἰτοησ ἱτηροσγίθοϊ, ἃ5 ἴῃ ΨΙ. 1. το: ὅνναβ ἀοίησ ΠΙ5 
θεβὲ ἴο ρεϊβιιαάβ ἱπεπι΄. ΕῸΓ {πΠῸὶ ἴογοε οἵ κατελθεῖν αἱ (Π6 επὰ οἵ 
16 Ξθοίΐοῃ, 566 ποίβ οῃ κατάγειν (1. 1. 7). 

ταῦτα ἐβούλοντο] Τῇῆε ννοτά ταῦτα τείεγβ, οὗ σοιγβθ, ἰο {Π6 Ῥσόροβαὶ 
οἵ ΤΙπιαβίΊοη. Δ ο  γεομέ εἀϊ5 ταὐτὰ ἢ Ζεαπα. 

8. 23. πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν.. οἱ μὲν...οἱ δὲὶ ὙΠΟ σοπδιίγαοίίο ἢδ5. 
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Ῥεθη δχρίαϊηθά ἴῃ σοπποχίοη ὑν] ἢ 1. 8. 27, πα 11. 5. 3, ΠΟΥ͂ ἄοθβ {πὸ 
Ῥαββασα 85 ἃ ψῇοΪθ ργεβεηΐ δὴν αἰΓΠου]ν {11 να σθαοῇ ἴΠ6 ννοτάς οἱ 
δὲ καὶ διαδόντες, αἴ ΜΨΠΙΟΠ ῬοΪηΐ Δ] πιοξί ἄνευ βαϊοΥ δαάορίβ ἃ ἀἰϊεγθης 
ἰεχί. “ΤῈ Ρῥαγίϊοῖρ]α διαδόντες, Ὑν ΟΠ 15 δοσερίεα ὈΥ ΚιΪΠΠΕΙ ἃ5. δῇ 
αυϊάθηΐ ᾿πηρτονειηθηΐξ οἡ 6 ογάϊπαγυ τεαάϊησ διδόντες, νγὰ5 βιισσεκίθ 
ἴο Βοιποπιᾶπη ὈΥ {Π6 Ρῆγαβα εἴὔσλτῖς (ΔΥΤΏ 15), ΠΟ ἀρροθαῖβ ἴῃ {ΠῈ 
νευβίοῃ οἵ Απιαβαθιδ. ὙΠ [Πἰ5 βἰησὶο δχοθρίίου ἈΚ ΠΠΕΥ ῥυίηΐβ [86 
ἴεχέ δ5 ἴἴ βίαπας, δαγηϊτηρσ ἐνθὴ {πΠ6 ννογάβ κατὰ τοὺς χώρους, ΜΈΘΗΝ 
αἴ 50 τῃδηϊίεβί ν ἰαπίοϊοσοιιβ ἰπαὶ 1 πᾶνε ποῖ Παϑιίαίεα ἴο Ἔποῖοβα 
1Π6 πὶ ἴῃ Ὀγαςκείβ. ΔΊ {ΠῸ τεϑὲ οἵ [Π6 σοπηπγχεπίαϊζουβ δχοϊϑίοη Πα5 
Βεθη {πε οτάευ οἵ ἴῃς ἄαν, οτη Μυγθίιι5 ἀπ Ψ ΟΠ] τεσ, νμοῸ ννου]Ἱά 
Οὐ {πΠ6 επίϊγο ράβθασα Ὀείννεεη ὀιδόντες δῃηα χώρους (Ιπο] 5ῖνε), ἴο 
Μδουοθδ6] ἀπα οἴπειβ, ψγηο0 ταΐίαϊη {πῸ ἰαχί ἴπ 115 1πίθσυν 1 [ἢ 8 
δχοθρίϊοη οὗ 6 ψοτάς κατὰ τοὺς χώρους, ΜΗΪΟΙ ΠΕΥ τα]εοῖ 85. δῃ 
Ἰῃτουροϊαίϊου ἔγοτη ἴΠ6 Ῥγανίοιβ οἰασβθ. Δα τῇΔῪ τιοῖΐοθ ἃ5 ἃ τθάϑοῃ 
Ιου γτεϊαϊπῖησ διδόντες, διαδόντες ΟΥ̓ 5Ξ0ΠῚ6 Θαι να] επί {Παΐ, ἴῃ 411] ῥτὸ- 
ῬΑΌΠΙ Εν, {πὸ Οσεεῖςα πεσε τϑαυϊγεα ἴο σῖνε ῸΡ {πεῖ αὐτηβ είοσγα {Π6Υ 
Ὑγ6Υ6 ΔΙ] οννεα Ὀγ {Π6 ᾿Πμα Ὀ: αἴ ἴο βείε]6 ἴῃ {ΠΕῚῸ σοιπίτγ. 

8 4. ταῦτα ἀκούων, διαφθειρόμενον τὸ στράτευμα] Α5 Πἰπάοτῇ, 
ΚΌΠΟΥ δπα ΟΠ Ργεοῆς μανε ἀστεαβα ἴο δσοαρίὶ [(ῃ15 τεδάϊησ, νη οἢ 
ΔΡΡΘαΥβ ἴῃ ἴπ6 ἔννο Ῥεβέ μ85, 1 Πᾶνε ποί νεπίιγαα ἴο οτηϊξ {Π 6 Ῥγόποῦῃ, 
ἘΠουΡῊ [δε]ϊησ Βίσοησὶν ἰπαΐ {Π6 σοπβίγ πο 15 ΔΠ ὈΠΈ51ι4] οΠ6, δπά 
αἰτιοϑὲ ψι ποῦ ῬαγΆ}161 1 οἸαββῖσαὶ αγεοῖκ. ΤῈ 15. οθαυ ἴτοπὶ Π15 ποΐβ 
ΟΠ {πΠ6 Ῥαββασὲ {παὶ ΚΌΠΟΥ ΠἰπΊβο]Γ δπίεγία! 5. ἃ ϑ᾽ ΠΊΠ]ΔΥ τηϊβοίνίηρ, 
{Ππουρὴ Πα {π|ηκ5 τπαὲ {Π6 σοτγαρέϊοη (1 δην) 1165 ποῖ 50 τῇποῃ ἴῃ [ῃ8 
ῬΙοποιη ταῦτα 45 ἴῃ {π6 δααϊίίοη οὐ {πε βχριαπαίοσυ οἰαιβα ψ ΒΙ ἢ 
[Ο]]ονν5 1. : 

δ8. 5σ-το. 442 ἐΐο τη οορείίοι 07 Απαχηῤίτς, “γίρίαγελτς, τοῖο λαα 
ὥδογΣ αῤῥοιγιζοαί ἐο τμκεέεα Οἰδαα67 ας λαγηιοσέ αὐ δγεαηέζηηι, 5ϑὐς 
ρμν ἀιεηαγεα οΥ ἐΐθ Ογδοῖς ἐγιέο σἰαυσγν. 7ηεζογιατιέ αὐ βηαζηι' ἀηισοῖγ 
σεῤῥίατείεαί ὧν Αγίδέαγελης {τι ἐλ6 γαθομν οὐ Φ᾽λαγπαδαξις, Αγιαχτόϊις 
εορλ)γητεγεεαίες τοῦ Χεηιοῤῆο,, αὐνϊείγιο ἀξηε ἐο εοἰζοεΐ ἐΐε σεαϊέογ σα 
γ,47)1717εΐς οὐ λϊξ αγὴῖν απαὶ ἐγατισῥογέ ἔλεγε τουτί αἱ ῥοσοτόδε φῥοφαῖ πιο 
“εἴα. Χεροῤ΄ογε γεγοΐγις ἐλε Ογεθς ἐγοοΐδ, τοῖο τυείεογηε ἀξ αγγέσαϊ ἂς 
ἐλε εἴρηταί 707, ὦ γεΐμ 712: 17:10 “1 5ἴα. . 

ἐν Κυζίκῳ! ὙΠῸ πποάετῃ δαϊ ΑἴΖ. Τὶ ννᾶὰβ σο]οηϊζεᾶ ἔγοση Μη δίι5 
δΌουΐ [Π6 γεαῦ 750 Β. 6., Δηα νναβ βἰἰπαϊεα ἴῃ Μγϑία οἡ {Π6 5ῆογεβ οὗ [Π68 
Ῥτοροηῖίβ, βμεΐησ σοηπεοίεα νυ] ἢ [Π6 πλαϊη- ἀπ ὈῪ ἃ βυϑβίεπι οἵ Ὀυάραβ. 

ΠΠῶλΟ9] ὝὙὕΠΕ πᾶπηδ ἴ5 ρίνεη αἰ ΠΥ ηΕΠγ ἴῃ 5οπια οὔ [Π6 Μ55. ΘΟΠΠΘΙεὰ 
{πϊηῖκα 1 Ῥοβϑῖθ]6 {πα δπ δάμηϊταὶ Τα] ῬΟ]]5 (Δ 7Ζει. ν. 4. 61) ἰ5 
τηεαπῖ: ἃ βιισροβίίοη τοϊεοίεα Ὀγ ΚΠ ΠΕΥ οὐ {Π6 στοιπά [Παΐ Ῥο]] 5 
νγὰβ ἴῃ οἵδοθ βοιπα ἐνψεηΐγτ-ῆνε γθαῦβ Ἰαΐου, ἀπά τ ἴα ποσὰ τμᾶΐ ἴμ8 
Τιοεαἀδεπηοηίδηβ πονεῖ τε- εἰθοΐϊθα [6 βάπηα τηδη ἴο Π]] (Πἰ5 ροξί. 

ὅσον οὐ παρείη) “νγᾶὰϑ5 οἡ {Π6 Ροϊηΐ οὗ αὐγινπσ ᾽ς. ΕῸΥ ὅσον οὐ Ξοτηθ 
οὗ {πε Ῥεζίεν. μ88 σῖνε {πΠῈ ρῆγαβε ὅσον οὔπω. Ῥαΐ, ἴῃ «αἀαϊίίοη ἴο {ΠπῸ 
[αοΐ τΠδὲ (Π6 πιοῦα ππιιβιι8] σοι παῖ οη 15 ποῖ ἰόαηα εἰβθνῃευα ἴῃ 
ΧΈΠΟΡΠΟπ, 115. βα βειαςῖοῃ ἔοΥ ὅσον οὐ ἴῃ [Π6 ρῥγεϑεπί ραββασα μοῦ] 
πιδοοβϑιίαΐα (α5. ϑοηποίαθσ ροϊηίβ οὐδὴ) {Π6 οχηϊδϑίοη οὐ ἤδη, ἃ νγοτά 
ννΠσἢ ἀΡΡθαῖβ ἴῃ 411 {πῈὸ μ85. Μδοῃομαδοὶ, Ππονγενεῦ, ἀηα βομλθ ἔενν 
οὗ ἴῃ6 εὐϊΐοῦβ Βανα δἀορίεα {Π6 Ἰαἴτου αἰτευηδίνα. 

οτος 
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ὃ 6. ὁπόσους ἂν εὕροι] ΜΟΙΠΙΡΤΘΟΙ  ῥγθίευβ [Π6 τηογα στατητμηδίϊοαὶ 
τηοοά εὕρῃ, ὙΠΟ 15 ἴῃ [Π15 σᾶβα βιρρουίθα ὈΥ {π6 δαί ΠΟΥ οὗ οη8 
βοοά μ8. Ἷὴ {πε ποίβ 1 1. 5. 9. θυ ἴΠ6 τηδητιβοῦρί αν άθποε 15 
ΔἰΓοσεί μευ ἴῃ ἰανουσ οὐ ἴπ6 ορίαίϊνε νι ἄν, 1 Πᾶνε βιισσεβίβα [Π6 
ΡῬΤΟΡΆΌ]6. Ἐχρ]απαίϊοθ. ΟΥΠΕῚ ΘΧα ΠΡ] 65 οἵ {Π6 σοηβίγποίοῃ ἀΥ6 γθοοσ- 
μϊβεα ἴῃ Ῥοείτυ (6. 5. ἴῃ ὅόορῃ. Ζ7γαεά. τ64), Ποτα {Π6 τεαυϊγοιλεηῖβ οὗ 
1Π6 πηεδίτε νοι] δἸοπα Τηα]τῈ ΔΠΥ͂ ΟΠΔΏΡΘ ἱπ]ΡΟΒ551006. 

ἀναγκάζων] 5ς. τοὺς πολίτας. 
8. 7. εἰς Πάριον] Νον 2 αγῖο. Αοσοτάϊησ ἴο ϑίγαρο, Ῥαγίιτη νγαβ 

Τουπά θα ςοπ]οϊητΠΥ Ὀγ {πΠῸ6 ΜΙ]εβίαπβ, Ῥαυδη5 Δ Π6 Εὐγτῃταθαηβ. [{ αν’ 
Ῥείννεεη ΟγζΖίουβ ἀπ τΠ6 Η]]εβροηΐ, ἀμ νὰ Κπονῃ ὈΥ ἴΠ6 ἸλουηΔη5 
85 Οοίογία “εζα Ζαγίαια. : 

κατὰ τὰ συγκείμενα] ΤΠα σονοπαηΐ Ὀείνγεθη ἔπεσ 15 τηθπίϊοπεᾷ ἴῃ 
8. 2 οἱ [ῃ6 ἢτιβί οπαρίεσ, ἀπ πὸ ἀοιθί ϑυρσεβίθα ἴο Απαχῖθιαβ {Π6 
ΒΟ ηβ ὈΥ ΟΠ Π6 Ῥτόοροβεβ ἴο γταενθησα Πἰτηβε] ἢ ἀροὸρ ῬΠΑΥΠαΡαΖαβ 
1ῃ {Π6 ΠΌΔΥΤΘΙ ἡ ΠΟ ΘΠ 5168. 

8 8, εἰς τὴν Πέρινθον] 85:6 ποίξ οῃ 11. 6. 2- 
τοῖς ἵπποι] ΟΟὔδβεγναε πε ἴοτοα οἵ ἴπΠ86 δυίιοϊα: ἦν ἢ [Π6 πΘΟαββαΥ 

(Γε]αν5 οὔ πουβϑβ᾽. 
δὲ τοτ-1ρ. 77εαρσασίες ας αγῸῶ 1γιἼεγοΐετυ τυΐέλ ΑΔ ογοῤῆογε, αγια 672- 

(εατυοτγς ἔο ἐγ ἀϊηι 1721 ἐλ εατίδο ογ΄ «ϑϑμεέλες οὐ ΤΠ ἄγαεε. 207 ἐλξ Ζ17716 
Δτς ογγεγς αγε γεγεείεα. αὐ δ εγίγέλης Δ έογε τυϊέλαίγατος ἀέηεδεῖ 77,072 
Ζλε »1αἴ72 α77,1γ}, αγιαῖ, αἰξεγταίδαί ὧν εἴρλέ ἀεγαγεα γοίρτυεγς, ἐδέαῤ[ε ες 
α σεῤαγαΐε εαγιῤ. “Ἰγίδίαγελμς αγ7ίσες τυΐέλ ἔτυο ἐγ γε)ηες, απα αἶεέε7:5 
«Χεροῤήογι 7γογε αὐΐδ)ρ ἐϊ710 ἃ «αγηῤαϊ 972 171 ἴσα, τολο Ζ147715 172 κογδέ- 
φιιέγιεε ἕο ϑεμέλες, ἀιαὶ σαςγίμεος 707 267 )11551071 ἐ0 δηιρασε 171 ἀὲ5 567 166. 
«Ἵγιρίαγελπης γογηις ἃ 2[οΐ ἐο αγγεδέ λΐγι, ὁμέ ἀϊς δελδηηες αγὲ δείγαγεά. 

ὅ τι ᾧετο λέγων πείσειν] “ οἴϊεγησ Ῥγουηϊβοβ, {πῸ τηθηίίοη οἵ ψῃΐ 
ἢδ {μουρλ ΠΠ|ΚοῚν ἰο ἰετηρί Πϊπη᾽. 

8 τι. οἱ δ᾽ “Ἑλληνες] ὙΤΠα δπηρῃαίϊς, πα Α͵5ο {Π6 ᾿πο]ιιβῖνθ, [θυ τη: 
116 σομηροποηΐ Ραγίβ οἵ ψῃΐο ἢ ἀγα αἰζουνγαγαβ Ἐππαπηθγαῖθα ΒΕραγδίε]Υ 
Ὀγν Ραγίἶνε ἀρροβίϊοη (Νέων μὲν...τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα). 

ἀποσπάσας) ἼἼΠ6 νΕΥ 15. ῬΙΟΌΔΌΙΥ ᾿πἰγδηβιίίνε, 5. 1 15 Ἔβχρ απ 
ὍΥ βοῖὴηβ οὗ {Π8 εαἀϊίουβ ἴῃ ἃ αἰΠποα]ξ ράαββασα οὗ 1. 5. 3, πολὺ γὰρ 
ἀπέσπα (ἣ στρουθὸς) φεύγουσα, ψνεταΕ ΚιΠηοΥ 5 βυρσεβίίοη ἐπαὶ ννα 
816 ἴο ΒΌΡΡΙΥ {Π6 ννοσβ τοὺς διώκοντας ΔΡΡΕΔΙΒ βοπηθννηδί [αγ- [εἰ θα. 
ΝΟΥ ἀραὶῃ ἴῃ {πΠ6Ὸ Ῥγεβεπί ᾿ηβίαημσα ἄοαβ {πε ἰβοϊαϊθα ροβιτοη οἵ {Π6 
ῬδΥυΓΟΙΡΙῈ ἰανοιν Πβ ΤΠθοΥν ἰπαΐ γα ἃ7γ6 ἴο πηαειβίαπα τοὺς ἑαυτοῦ ΟΥ̓ 
ΒΟΠΊΘ ΒΙΠΉ1]ΔΥ ῬΠγαβο οὐἱ οἵ ἴΠπΠ6 νυοσβ ΨΏΙΟΙ [ΌΟ]]ονν : ὡς ὀκτακοσίους 
ἀνθρώπους. Ἡκπῇ {Π15 Ῥεθη {Π6 δας ῃουβ ᾿ἱπίθηΐίοῃ, ἃ 15 αἰ ἤςσα]ξ ἴο 56 Ὲ 
Ὑνῃγ Πα 614 ποί βιισσεβί 1{ ὈΥ δἰτζουϊησ {Π6 Ροβιἐϊοη οἵ {πε ραχίςοὶρε ἴπ 
1πε βεμίθποθ. 111. 2. 12 "71 ἢᾶνβ {Π6 ραββῖνε ἀποσπασθῶμεν ετηρ]ογεα 
1 ἃ 51Π}11ΔΓ 56Π56. 

παρὰ τὸ τεῖχος] 366 ποίβ οἡ παρὰ τὴν γέφυραν ἴῃ 11. 4. 17. ὙΠῸ 
Ῥῆταβα ἐν τῷ αὐτῷ, “ἴῃ ἴῃ6 5αῃ16 ῥρ᾽ασβ᾽, “ἰορσθίποσ᾽᾽, οσοιγθ ἀραΐη 
1η1. 8. 14. 

812. ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστής] (. τῶν παρὰ Τισσαφέρνους Ἑλλήνων 
(1. 4. 24), αῃὰ {Π6 ποίε οἡ {πε ραββασβθ. 

8 13. ἔλεγεν] Τῆα ἱπηρεγίθοϊ, ἃ5 ἴῃ 11. 4- 2, θχθύοῖβεβ 15 ὑϑιαὶ 
[οτοε : " πιααθ [ΟΥ124] βἰαίθιηθηϊ", “ϑανε 5 ἢἰβ γθαβοηβ᾽, ΨΉ16 ἃ ᾽ΠῚ }]αΣ 
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ἐγαηϑιεϊοπ ΠΌπι (π6 ἱπάϊγθος ἴο [πΠ6 αἀϊτεοῖ παϊταίίοη παθ Ῥθαπη ποίϊοϑά 
ἴῃ ὃ 30 οὔ [ῃε ργενίοιιβ ομπαρίεγ. 

τῇδε] “'ἰπ ἴπεβε ρατίβϑ᾽. ΟἿ. σἹ1. 6. 24, ποτὶ ΨΉΙΟΠ 1ξ ΔΡΡθαΥβ 
ἔπαΐϊ 1η6 ἔοννη οὗ Ζεγέκέζες, μοσα [η6 ατξεῖκβ γε δ [Π15 {πη6 εη- 
οατηροα, νγὰβ 450 ἘΠάΙ͂ΕΥ ἢΪ5 δας που. 

8 14. ὄντων] ὅεε ποίβ οῃ προϊόντων (1. 2. 17). 
συλλήψεται) ὙΠῸ τηϑ]ου νυ οὗ {πε εαϊίουβ, ᾿ποϊπάϊπσ Μ ΟΠ ΡτθοΗΐ, 

[Ο]]ονν {Π6 ἸΠίθυοσ Μ55 ἴῃ τεδαϊηρ συλληφθήσεται. ΚίπΕΓΙ, Ποννενεὺ, 
ἴπ σοποιἀογαϊϊοη ἐπαΐ ἰπ6 τη 4]6 ἔογπι συλλήψεται ἰ5 ἰουηα ἴῃ {Π6 
βὶχ ἰεαάίησ Μ55, Ῥγείειβ ἴο σγείαϊη ἰΐ, οπ {Π6 ἀββιῃιρίϊοη {παῖ 1ξ τηᾶν 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ θῈ πιΞεά ἴπ ἃ ραββῖνε βεῆβ8 {Πτὸ ὑπακούσεται (Ἰππιο. ὙἹ. 69) 
Δηα ἀγνοήσεσθαι (Τ)επι. εἶδ (07. ὃ 240). ΔΥΏΙ6 ἀστοεῖησ νἹἢ Πίτη 
{παΐ [Π6 πιδπυβουὶρὲ δα ΠΟΥ ἴῃ ανουγ οὗ {π6 τ] 44]6 15 ἴοο βίτοησ 
ἴο ᾿ὲ αἰϊδγεσαγάβα, 1 σδηποῖ ρειβιαθ ΠΊυ561 ἴο δοσθρί ἢ15 βο πο 
οὔ {μ6 αἰ σα] γ, ἀπ]6Ξ5 1 σεσε βαρροτίβα Ὀγν βίγοησ υ πα τηοτα Ρουτποηΐ 
ΘΧατρΙε5. Οἡ ἴπ6 οἴπεῦ μαπα, ἴπεῖθ οδὴ 6 πὸ οδ͵]θοίϊϊοη ἰο ΟἿΓ 
τεραταϊησ (Π6 ἰοχέ 85 δὴ Ἰηβίδησα οἵ {ποβα βιι θη ἰγαπηβι ΠΟ 5 οὐ βαθ]εοῖ 
ὙΓΒΙΟΙ 416 50 σουηπηοη ἴῃ {Π6 ““γαδαςῖξ, ἀπ οὗ ὑΥΠΙΟἢ να Πᾶνα αἰγεδαΥ 
ποίϊςεα τηοῦθ γα Ί ΚΑ ]Ὲ ἘΧΑΠΊΡΙ 65, 6.5. ἴῃ 11. 4. 2 (οὐκ ἤρεσκον, 
ἀλλὰ προσιόντες), ἀπ 5111] τοῖα ἀξοι6α]ν 1ἢ 1. 4. 5, ΠΕΥΘ ἴῃ ὁη6 «πᾶ 
τῆς βατηθ βεπίθεηοα ἀποβιβάσειεν τείετϑ ἰο Κῦρος, βιασάμενοι ἴο οἱ ὁπλῖται, 
Δηα φυλάττοιεν ἴο οἱ πολέμιοι. 

αὐτοῦ τι πείσεται] ἃ ΕἸ ΡΠΕΠΊ5τη ἴον αὐτοῦ θανεῖται, 45 ἴῃ ν΄. 3. 6. 
αὐτὸς δὲ εἶπεν] Δ εἶξίκα ἀουίεὶν βυσσεβίβ ἐπαΐ αὐτός, {που} ἰγαη5- 

Ῥοβθά ἴογ {πε βαῖκα οἵ επηρμαβῖβ, 15 ἴπ ἰδοΐ σοῃβίγαοϊεα ἢ βούλοιτο 
Τα ΠΟΥ (Π8ῃ εἶχεν. ὙΠῸ οἤδησα ἴτοπλ θῦσαι (αςί.) ἰο ἐθύετο (τη 44.) 
15 Ταπηα κα Ό]6, Πουρἢ ααϊΐε σοηβιβίαπέ τυῖἢ {πῸ6 ἀπε ποίοη ΟὈβεγνεα 
ῬΥ Οὐ δυΐπου 1ῃ 5 56 οὗ (ῃ6 νοΐσεβι 8366 ποΐβϑβ οἡ 1. 7. 18, δπά 1Υ. 
6. 27. 

8 15. παρεῖεν] ΤΠΕ Ῥεβὲ ΜΒ ρῖνεϑ εἴπερ εἶεν, Γοπι γΠ]οἢη Βοτπε- 
ΤΠ ἀπά ΠΙπάοτί Πᾶνα ΟἸθνευ]Υ ἐνόν {πθ ῥγεβθηΐ ἰοχί. ΚΚΌΠΠΟΥ 
5 δἰπιοϑὲ {Π6 ΟἿΪΥ εὐϊίοῦ οἵ ποίβδ. ψηὴο τείδϊῃβ {Π6 οὐ ΠαΥΎ τεδαϊησ 
προεῖεν, [ῃΏ6 οὈ]εοίίοη ἰο ννῖοἢ Πδ ΟἸθΑυ]Υ τβοοσηΐβαβ ἴῃ {πΠ6 ἴαδοϊ {παῖ 
1 ἄοεϑ ποΐ 50 τ πο ἀδποία 5ΙΠΡ]6 ΡευΠΊ ββῖ ἢ ἃ5 ἃ Ρϑ τη ββϑίοη τυλζε ἐς 
αἰζογιαίφαῖ τυΐέλ γέδα 07. 055. 

ἐνθάδε δὲ “1 Πα βίαια Πογα μ6 νγαβ΄. ΤΠῈ Μ85 Πποίπαία Ῥθίννθεη 
ἔνθα απα ἔνθα δή, [Π6 [ΟΥΠΊΕΥ οὗ ΗΟ 15 ἀοσερίεα Ὀγ Ν᾽ ΟΠ] τθομΐ, (που ἢ 
ἘΚΌΠΠΟΥ σοπο] ϑίνεὶυ ἀδπηοηβίγαίεβ [ῃΠ6 ννϑαῖςημεββ οἵ {Π6 τεδᾶϊηρσ ὈΥ͂ 
βῃθνίησ {παΐ ({Π6 τεΐδσεποα Ῥείησ ἴῃ ἐπαΐ σαβε ἴο ἴΠ6 ΟΠθυβοπαβα) [Π8 
σοποϊπάϊησ νγογάβ οὗ [Πς βεοίίοῃ (τῶν δὲ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν 
τὸ στράτευμα) 0111 ἔοτπη ΟὨΪΥ 4 ἔξεθ]8 γερϑίοη οἵ [Π6 ργανίοιβ βίαίθ- 
τηεπί : τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων γενέσθαι. Τπ Ῥτείετεποα 
με εαϊίς ἐνθάδε δέ, [ῃΠ6 σοπ]εοίαγε οὐ Βουπεπηδηπ, ἴο ΨΏΪΟἢ, ΠουγΈυεσ, 
ΟὈ]Εοἴΐοπ ΤΑΥ͂ ΡοΥΠαρ5 ΡῈ ἴα κθὴ οἡ {ΠεῸ βοοῦα οὔ ει ρῆῇοηγ. ἱπαβεά, 1 
5Π οι τηγ56} Ρυείευ ἴο γεδα ἔνθα δὲ ἴῃ [Π6 58 116 5656. 

δξ8 τό--επ΄. 7716 «αεγίβεες 2γουέγι γατοιγαὐόΐε, Χεγοῤλοῦε ξαθες 
“εγηγιέλες ὧν γιεἴρλέ, αἰδδηιαεαί ὧν 507,16 οὐ Δΐς οἤῆεεγα, ἀγα γεῤαῖγ» ο ἐδ 
εαηι 97 ϑεμέλες τοῖο σέψες ζϊηξ ὦ οεῤίἑαῤίε τυείσονιε. 7 εν αγ7γαιρδ 
2ἀε εογιαϊέϊογις οὐ τυλτελ Χοποῤίοις ἀγα ἐλὲ Ογέρζς αγὰ 19 αταὶ ἀϊηι 172 
γεέςουε7171.. ἀϊξ ῥαίογηαξ αρηγριζγ1ο115. 



5.24 ἜΧΕ ΟΕ: [ΠῚ Ε 

νῦν μὲν] “15 1ηϑἰγποιοη5. σγεῦα παῖ ἔογ [Π6 ργεβεπέ ἔπου 9ῃου]ᾶ 
ΤΕΙΓΟ, Δ η64 Ὑδέθγη ἀραὶη ἰδίευ οἡ 1η ἴπ6 αἰϊεγηοοη". τῆς δείλης, [1{. 
ἐἸη [Π6 σουῖβε οὗ {Π6 αἰζούποοη . ἘῸΪ δῇ δχρ]αηδίίοη οἵ {πε σεηϊενα, 
566 ποίβ οἡ δέκα ἡμερῶν (1. 7. 18). 

ἐδόκει] Τῆς ᾿ἰηΐευϊοσ μ85 ααἀᾶ {πῃ ἱππηϊένε εἶναι, ὙΠΙΟΙ 411 [Π6 
Ῥεβί εἀϊίουβ παν ασγόβα ἴο οὔηϊί. ὙΠὲ ἡμθϑίίοῃ 15 ποΐί οἵ σγϑαΐ 11}- 
Ρογίδηςβ, ἱποιρὴ {Π6 ΟΠ βϑίοη οὐ [Π6 ᾿πῇΠηΠΙνῈ ΤΠΔΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ σίνε 
ΘΥΘαίευ εογίαϊγεέν πα γεαϊέν ἴο {Π6 Ξἰαίθηηθπί, ἴθ {Π6 βαπθ νγαῦ {πᾶΐ 
φαίνεται οὖσα νγου]α ὴε ἃ Ξ'οΊΡΟΥ αβϑογου {Πδη φαίνεται εἶναι. 

817. δοῦν Ξενοφῶν] 15 σοτα ὈΙ παῖ! οι 15 Γθπη τ Ὁ]6, απ, 1 ῬΕ]Ϊανθ, 
ψ]Ποὰὶ Ῥάγ8116] ἴῃ {πὸ “παῤασῖς, [πουσῃ 1 ἄοα5 ποὶ βεε ἴο πᾶνε 
αἰἰταοίθα {Π6 ποίϊοα οὗ {Π6 εαϊουβ. Ἐνεβη ἴοσ {Π6 βαϊζα οἵ διρῃοηνυ, δηᾶ 
ἴο ἀνοϊά {Π6 }πιχία ροϑβιοη οἵ {πΠ6 νοννεὶβ, 1 νοι] μαννα θέρη παΐαγαὶ ἴο 
μανο βῃρροτίβα {πὸ δυίϊο] 6 ἢ μὲν ΟΥ̓ Ξοῖηθ δαπίνα]θηΐ ρῬατίϊο]8. 

αὑτῷ] Καππει: αὐτῷ ΜΟΙ γθομΐ, οα {Π6 δας που οὗ ἵννο Ἰεδάϊησ 
Μ55. ὍΠε Ἰαϊίεσ γεδάτηρ 15 ἀδίθηβι 16, α5 {Π6Ὸ τιβεὲ οἵ αὐτὸς ἴοΥΓ {π6 γε- 
βεχῖνα ΡΥΟΠΟΙΠ 15 δα Ι ΘΠ ΕΠ ννῈ }] δϑία ὈΠΙ5πεα. (οιήρατγα, πουγενεῦ, {Π6 
ἰοχί οὗ {Π6 σουγεβροη]ηρ Ράββασα ἴῃ ΨΠ|1. 1. 1ὃ, 5 11 ΔΒ ΡΘαῦβ ἴῃ {π6 θεϑβὲ 
Μ85, Δ η6, ἴῃ ῬαγΓΟΙ]ΑΥ, ἃ ᾿ποίθ ΟἹ ΝἹ. 2. [4.- 

ἰέναι] ἘῸΓ {Π6 1ηΠπη|ῖῖνε ἴῃ [Π15 ΘΟ ΠΕ χίοη, 566 ποίεβ Οἡ 11. 2. 3, ἀπά 
Ψῖ. Ὁ. 20- 

8 18. πυροῖς ἐρήμοι"] (, ἔρημοι πέλται (1. τ. 6), ἀπ ἐρήμη πόλις 
{ἜΣ ΗΙ: 

μήτε ὅπου εἰσί, μήτε ὅποι ἴοιεν] Τῇ {Π15 σαβε ποπθ οἵ {ΠῸ6 Μ55 δῇοτγά ἃ 
Ῥτασί 016 γοαάϊησ, {Π6 πδαγεβί ΔΡΡΙΌΔΟἢ ἴο ἃ ΡΟββὶ]6 εχ μεϊησ ρεύπαρϑ 
1Π6 [Ο]]ονησ : μήτε ὅποι εἰσὶ μήτε ὅποι εἶεν. ΟΥ̓ [Π6 τηδὴν σοῃ]θοίαγαὶ 
ΕἸ ηἤδίϊοη5 ν Ιοἢ Πᾶνα θθθη ΡΥΟΡΟΞΕΩ͂, Κα αϊϊσευ᾿β 15, 1 {Πἰη]ς, {π6 Ὀεϑί, 
ΔΠ4 1 Πᾶνε {Ππεγϑίοσα [Ὁ] οννεα ᾿Κ ἀἤπευ γΠο σῖνοβ ἴ ἃ Ῥασα ἴῃ Π15 ἰδχί. 
ΤΙ 15 σθαι ΠΥ πλούθ [Όυ οὶ Ὁ]ε Πα μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἷεν, ννὨ]Ο ἢ 15 
οορορίθα Ὀγ ΝΟΙΡγΘομς οἡ {πε δαςπουιυ οὗ Τιηάοτῇ ἀπ Βουπϑιηδπῃ. 
Μδοιηϊοῃδε] σῖνεβ [Π6 ράβϑασα 45 [Ὁ] οννβ. μὴ ὁρῷντο... μήδ᾽ ὅπου εἶεν, [ΟΥ̓ 
ΠΙΟἢ ΟΥΠΕΥ εαϊίοῦβ παν σα ϑεπἰοα μήθ᾽ ὅπου εἶεν, ἃ Πασταηΐ Ξο]δοβῃ. 
ΑΚ γτεραγαβ {Π6 Πἰβίοσιοαὶ [δοΐ, 1 011 ΡῈ τϑιπειεγεα {παΐ ἃ ΞΙΠ]ΔΥ 
ἄεδνῖοςε ννὰβ δήορίε Ὀγν {Π6 Ῥ]αΐδθαδηβ, πεη {Π6Ὺ νεγα αἰθπηρίϊησ ἰθ 
ΘΟνοΥ {Π6ῚΓ Θβοαρα ἔτοιὴ ἴΠ6 ἴοννῃ (Ἴ Πππο. 111. 23), ἀΠα αἰθὸ ὈῪ ΤΡὨϊογαῖεβ 
(Ζεἰ1. νι. 2. 20). 

8 το. ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος] Δ ΟΙΠΡΥΘομΕ σατὶοιϑὶν που! σ ἢ 615 
ἁπὸ τοῦ στρατεύματος, ἃ ΟΥα515 τΠ|5118] 1Π 1561, Δ Πα Δ] τοσείΠ Υ αἵ γατὶ- 
8π 06 ἢ Χ ΘΠΟΡΠΟ 5 βίγ16. ΚΌΠΟΥ ἐγεαίβ {Π6 Ρῆγαβε ἃ5. Δῃ Οὐ ΠΑΤῪ 
ΘΧΆΙΉΡ]Ε οὗ {π᾿ ὑγεσπαηΐ σοηβίσιοίοπ νη] τα Πᾶνα 50 οἴϊεῃ Ππαά 
ΟΟΟΔΒΙΟΙ ἴο ποίϊοθ. Βαΐ Βογπϑιηαηη, 1 {Π|η]ς, 15 τὶσῃϊ, τ ΠῸ τοσαγαβ 1 
45 ἃ ἰδοῃηϊοαὶ Ἰἀϊοση 1π {Π6 βεῆβα οὔ “απὶ φργζαθεϑοὶ δχογοϊξαϊ,, νὴ 
ὙΠΟ ἢ σΟΙΡαΥΘ ἃ σΟΥΓ ΒρΟΠαηρ π586 οὗ [ΠῸ Ῥτεροβιτοηῦβ αὐ μα ἐκ ἴῃ 
1, αἴϊη. 

8 20. ἐδίωκον} “ σα ]]ΠορΘα οὔ’, ἃ ἴοτος οὗ ἴΠ6 νυ ὙΠΟ Πα5 ῬΘθα 
ΑἸγοα αν ποίϊσθα 1 σΟΠΠΈΧΙοη ὙἹΠ ΨὙΙ. 5. 23, ΠΕ [ῸΥ ὙΠΟ σΟΠΊΡαΓ 
1Π6 σοπηπθηΐ οὗ ῬΠανογίπιβ: διώκειν ἐνίοτε τὸ ἁπλῷς κατὰ σπουδὴν 
ἐλαύνειν. Πα Ῥεβί βαἀϊΐουβ ππαεογβίαηα ἐπὶ τοὺς ἵππους ν]1 Π6 ῥατι- 
Εἰρ]Ὲ ἀναπηδήσαντες, ἀπ {Π6 Δα΄αϊοη οἵ {Π6 νϑγ ἐδίωκον Ροϊηίβ ἴο {Π15 
ἃ5 16 ἴγιβ τοπαάθηησ. 1 σαῃηοΐῖ, Πονγενεῦ, ΗΠα ΔΗΥ Οἴεῦ ἰπβίαποθ 1ἢ 
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ννΠϊοῖ [Π6 νους ἴῃ ααδβίϊοη ἀγα οὐηϊ θα, Ἔσχοθρί ἴῃ σαβθ5 ΠΟΤΕ βοὴα 
ῬΓΘνΊοῖ5 γϑίεγθησα Παα τηδαα {Πα ῖγ τα ρθ 0 ἸΠΠΘΟΘββαΥΥ. 

ξ. 21. ἐγκεχαλινωμένοις)] ἃ ἀαἴϊνε οὗ ἰῃξς πϑίστασηθηῖ : “ἢ ἨΪ5 
Βοῖβο5 τοαάν Ὀγϊα]θα᾽, Ὑπὸ Ῥοίίου Μ85 Πποίπαίε θείνεθη ἐγκεχαλινω- 
μένους ἀπ ἐγκεχαλινωμέν ως, ΠΕΙΙΠ ΠΟΥ ΟΥ̓» ΠΙΟ 15 βαςἰϑίαδοίογγ, {πουσῇ {Πα 
ΔανοΥ, ἴῃ βρὶΐα οὗ 115 θείη ἃ ἅπαξ λεγόμενον, 15 ἀεοἰεηεα ὈΓΥ ΡΟΡΡο. 
ὙΠῸ ᾿Πίθυιου Μ55. οὐηϊέ {πΠ6Ὸ ψνογὰ αἰζοσείῃμεσ,. Τὴ 4αἴῖνθ, ΨΏ]Οἢ 15. δο- 
ςερίβξα ὈΚΥ [πε τηδ]ουυ οὗ ἴΠ6 εαϊίουβ ἱποϊπάϊησ Κα πηοσ, ΝΟ] ΡΎεοηΐ, 
Τιηάουῖ δηα ΜδοιηὶοΠδεὶ, 15 {πὸ σοπ]θοίαγα οὗ Ν ΟἹΡΈΙΒ ΠΟΥ : ΒΟΥΠΘΙΠΔ ΠΏ 
ΡΓαίδυβ {Π6 σϑηϊ να, ΒῸΡΡΙ γίηρσ αὐτῶν ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 οαϑε οὗ πρυΐντων (1. 2. 
1:7)» 

8 22. Τήρη9}] Ηδπ 15 ἀρραιεπίν ᾿ἀθηξοαὶ τ ἢ {ῃ6 ῥυῖπος οὗ τπδΐ 
ΠΆΤῚΘ ὙΠῸ 15 τηθπίϊοηθα ὈΥ ΓΠασγ 1465 (1. 20) 845 ὁ τοῦ Σιτάλκου πατήρ, 
Δηα 85 [Π68 ΒΟΥΘΥΘΙΡ ἢ ψΠῸ ἢγϑβί ΠΟΠΒΟ]αἰθα 16 κίηράοτη οἴ πΠ6 Οεγγδας 
ἴῃ ΤΉγαορο : ὁ δὲ Τήρης οὗτος...πρῶτος ᾿Οδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὲ 
πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησε... βασιλεύς τε πρῶτος ἐν κράτει ᾽Οδρυσῶν 
ἐγένετο. 

ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν] “1Πε ᾿ῃπαΡ᾽αηἰ5 οὗἩ {Π15 τεσίοη. ἀσοογάϊησ 
ίο ΝΥ εἰβῖκβ, (Π6 Ῥγοποῖιὴ Πᾶ5 ἃ εἰεϊείϊε ἴοτοθ0 Οἡ {π6Ὸ οἵἴπεὺ παηά, {Π6 
Ῥἤγαβα τπᾶν 6 ἃ Πιεῖα ναγϊαίϊοη οἵ {Π6 οπμα ψνΠ]οἢ Ρτεοαααβ ἰἰ: ἐν ταύτῃ 

τῇ χώρᾳ... 
Θυνοί] ὙΠΕΙΓ (ουτιουυ, ὑν]οἢ τνὰβ δἰτπαίεα ἴῃ Επγόρεαη ΤΉταςθ, 

εχίεμαθα ἔἴτοθι ““ῤοίίογιῖα ἴο «ϑαδγγαίέσσσ. Α' σοτηραγίβοη νἹ ἢ {ΠῸ 
Τουγί ἢ σΠαρίογ οἵ {πῸ ργεβθηΐ ῬΟΟΙς Πα5. βῃαθ]βα {ΠῸ6 βαϊίογβ ἴο γαβϑίογα 
{Π6 τεδάϊηρ οὗ {Π6 ἰεχί ἴῃ ρίαςβ οὗ Βιθυνοί, νυν] οἢ ἀρρεαῖβ ἴῃ 411] [π6 Ὀεϑβέ 
Μ58. 

μάλιστα νυκτὸ}] ΚΌΠΠΕΥ ἀηα ἸΚΎσου ἰαἶςα ἔΠπΠ656 νγογβ ᾿π ΠΟΙ 1 Πᾶ- 
το : Μδομλῖοῆδεὶ, οα {πὸ οἵποῦ Παπα, βυσσεοβίβ {Παΐ μάλιστα 5[ὙΓοπσί 6 5 
πολεμικώτατοι. ΟΕ .Πε ἴννο ᾿πίθυργθίαιοηβ, {ΠῸ ΤΟΥ ΠΊΘΥ ἰἴ5 ἀθοϊ θα ]ν (ἢς 
Ῥταίεσγα!ε : [Πουσἢ ἃ {Πἰγὰ αἰζουπαίίνα, νυ] οἢ νοι] σοηπθοΐ {Π6 δάνευῦ 
ΜΠ πάντων, 15, 1 {Π|Πη|κ, σιισσεβίεα Ὀγ [Π6 γηγίητη ἀπ οὐάθσ οὗ [Π8 
βεηΐθησα: ὅν Πο, ΔΓ ἀθονε 8]] οἴπεὺ {10 65, πᾶνε {Π6 ταρείαϊίοη οἵ Ὀεὶπρ 
τηοβί Του] 4406 ἴοε5 δἱ πίσῃι᾽. 

8 24. ἤρχετο λέγειν͵] ΕΓ {Π6 αἰϑεϊποίίοη Ὀαίνγεθη {Π6 ἱπῆηϊνα ἀπά 
{6 Ραγοῖρ]α τη {Π15 σομποχίοη, 566 ποίβ οἢ 1Π|. 1. 26. 

διαβῆναι τὸ στράτευμα] ΘΙ ΠΛΙ]ΑΥΪΥ π᾿ 111,1. 9 νγὰ Ππά [Π6 νει συμ- 
προθυμεῖσθαι σοπδίτιοίςα ΙΓ δῃ δοοιιβαῖῖνα ἀπὰ ἸηΠηϊίνε : καὶ ὁ Κῦρος 
συμπροὐθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν. 

8 25. τἄλλά τέ σοι φίλῳ χρήσεσθαι] “1ῃαξ ἴῃ 411 ΟἾΠΕΥ τεβρβοίβ 1 
5Ποι ἃ Πηά ἴῃ νοι ἃ {6 ηα ἀηα ὈγοίΠου, πα {παὶ 1 5Που]α τεοθῖνε ἃ5 ἃ 
Ῥτεβεηΐ ἔγοπι γοιγ Παη5 {ΠῸ βεα-οαγά ἴοννὴ5 ἴῃ ΥΟΟΥ σοηΐτγο]. ΤΏΉγοα 
σοοά Μ85 5ιισσαβί {πε [Ὁ] οννίησ τεαάίησ : τᾶλλά τέ σε φίλῳ μοι χρήσεσθαι 
κιτ.λ., ΜΒΙΟΝ ἴα ΔοσογαϊηρῚν δαορίεα Ὃν ΨΟΠΡΎθομί, Βογποπιαηη, 1)1η- 
ἄοΥ δηα τηδην οὗ {πε θεϑί δαϊίοτβ. Βυΐ ἸΚ πε ἀὐραμπηθηΐβ ἀγα οοη- 
οἸαδῖνε ἴῃ ἰανοῦγ οὔ [Π6 ἕεχέ, ἔου [ῃ6 τεδάϊηρ ὙγΒΊΟ ἢ. ΤΠΘΥ ΡΥΌΡΟΚΘ ἴῃ ἰΐ5 
Ῥίαος ὑοῦ]! ἱπηρουαιῖν εν τεαπῖγε ἴῃς αἀάϊοη οἵ ὡς Ὀείοτε φίλῳ--ἰῃς 
γλθδη Ωρ; οὗ [Π8 Ρἤγαβε χρῆσθαι φίλῳ Ὀεΐηρ ἴο “Μηα α γηϊεγα ἴῃ ἃ ΡεΙβοη᾿ 
(οἴ. πιστοτάτῳ ἐχρῆτο ἴῃ ν΄. 6. 3) ταί μευ Πδη ἴο “ Ζγεαέ ἃ Ρείβοῃ ὧς ὦ 
«7 ϊεγα). ᾿ 

τὰ παρὰ θαλάττῃ] τὰ ἐπὶ θαλάττῃ 15 ἴμ6 τεααϊηρ οἵ [Π6 ἱπίευϊου Μ58, 
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Μ ΠΟΙ ΚΌΛΠΟΥ 15 ἱπο] πο ἴο ῥγθίοσ. Βαϊ [6 σουηθἱπαίϊοπ ἴῃ (Π6 ἰαχὲ 
15 [ῆε τῆοσα π5π8] ομδ, ἱπουρ ἴῃ Ρ]αοθ οἵ {Π6 ἀδίῖνε θαλάττῃ ΜῈ ταὶρῃϊ 
Ῥειμαρ5 πᾶνε ἐχρεοίβ δὴ δοοιβαίϊνα οἵ Ἔεχίθπβίοη. 

8. 27. οὔτε σοὶ] ὙΠαῖ σοὶ [Ὁ]]οννγ5 τελεῖν πα τείευβ ἴο Χθηορμοα 
του] ἈρΡδαῦ ἴο ΡῈ βε! εν άεηξ. ϑόπηα οὗ {Πε Ἰηίθυϊου βἀ]ἴοσβ, ΒΟυν ον Ὁυ, 
ππ4οτυβίαπα 11 οἵ ϑθαῖηθβ, ἀπ τῆάῖκα 1ξ ρτεσαάε {Π86 ᾿πβηϊενε. 

8. ,χ8. τί γὰρ ἔλεγον] “ννε}1--νμαΐῖ αἸ4 1 5αὺ Ῥ᾽, (πΠ6 γὰρ Ῥεΐῃρ υ564 
το ἱπίγοάπος {Π6 αδβίϊοη, Π|κ6 ἐρέζηγ' ἴῃ 1.411}. 

κατὰ Σηλυβρίαν] «δεϊγόγία οὐ «δεϊνηιόγία (ἴοΥ ἴῃ 8 πᾶτὴβ ἈΡΡβδῦβ5 ἴῃ 
ῬοΟΙῊ [ΟΥΠῚ5) νγὰβ ἃ οἰἵγ οἱ ΤΏταςο, βἰϊααίθα οὶ {Π6 σοαβί οὗ [ῃ8 Ῥυοροηῖβ 
Ῥδίννθοη Ζεγίγέψηδ ἀπᾷ Δ γξαγιέϊεγι. Τίβ τηοάθυη ΠΆΙΠΘ 15. «δ, 0) γ2 ΟΥ̓ 
ο,ογία. Βείοσε {πῸ ᾿ηπηϊίναε διαβαίνειν νγα τηπιβὲ ΞΌΡΡΙΥ χρῆναι ΟΥ̓ ΞΟΠῚΒ 
ἐαφυίναϊθηΐ ἴῃ οοπίτγαβι νυ] [Π6 Ῥγθνίοιιβ ΠΘρδίΊΟ : οὐκ... οἷόν τε εἶναι. 

8. 29. ἔξω εἰσὶν...ὁ πιστότατος ἑκάστῳ! ΑΑἸΟΙΠΕΥ ΘΧατηΡ]6 οἵ ΡῬατίϊ- 
{να ἀρροβίτϊοη. (. διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη (1. 7. 15}. ὙΒΙΟΏ [Π6 Ῥγεβαπὲ 
Ῥαββαρξ ΨΕΥΥ Οἱ Ο5ΟΙΎ γΘβουλ Ὁ]65 ῬΟΙΠ 1ῃ 5Έη58 Πα σοῃϑίγποοη. [1 ΡΟΙΠ 
ξα565 {πῸ ἰάφα 15 ἴπαΐ οἵ ἃ ΠασΕΥ οἵ ῬεΊΒΟΠ5 ΟΥ {Πῖπρϑ (ΚΕ 5677 1772. 
ὙΠ {πε σοηϊῖνε Νέωνος νγα τηϊβί, ἃ5 ΚΌΠΟΥ βιιρσεβίβ, πηαογβίαηα 
ἀπὸ Ποτῃ {Π6 Ῥγθνίοιβ οἰαιιβθ. 

8.230. κάλεσαι] Νοίε {πε ἴοτοα οἵ ἴπ6ὸ τηϊ441]6 : “ ἤανα ἴπεπῃ οα]]θᾶ 
τη. [Ι͂η {πε βεπίθποα ΨΠΙΟΒ [Ὁ]]ονγ5, {Π6 Ῥοβιίίοη οὗ ἰμ6 νψοτά ὅπλα 
γΠΔΙΪς5 1 δ5 [Π6 εἰ ρμῃαίς νοσγὰ οὗ {πΠ6 ραυδρταρῃ. 

8.231. ἂν ἀπιστήσειεν)] ΠΟΤΕ 15 ΠῚῚ1Ὸ οτος ἴῃ [Π6 ΟΡ] βο οΠ5 ταϊβθα 
ὈγῪ Ῥορρο ἴο {πε ρύξϑβεποα οὗ ἴπ6 ραγίϊοα ἀν. ΑΔίβ π588], 18 ἱπα!οαΐεβ ἃ 
Βιρρτεββεά οομπαπίοη, οἵ ψ Βῖοὴ ΚΌΠΟΥ βαρθεβῖβ {Π6 [ὉΠ ονΙηΡ ἃ5 ἃ 
ῬγΟΌΔΌΙ]6 ἔοιτη : εἰ μὴ ὕποπτόν τι ποιήσειεν. 

συγγενεῖς] Τί 15 ῬΟΞ510]6 {Ππαΐ {Π6 ἴθυτη 15 πἰϑεα σ᾿ ΠΟ ΥΆ ΠΥ ἃ5 8ῃ δαπ- 
να]οπί ἴου συμπόλιται ἴῃ τεοίετεποθ ἴο {π6 δος {παῖ {π6 ΑἸΠβηΐδηβ Πδά 
"Ῥεβίοννεα {πεῖν απο ἶσα ἸΡΟρ ϑαάοοιϑ, ἴΠ6 βοὸπ οἵ διζία]οαβ (οἵ. ὙΠΟ. 
11. 29 8Π4 Ατϊβδίορῃ. “εἴα. 145). Κυΐρδοσ, πονγενεῦ, βιισϑαβίβ νι ἢ 
στδαῖθυ ργορα ΠΥ τπαΐ [Π6 Δ]] βίοι 15 ἴο ἃ {γαα!το, ἀἰβογε θα ὈΥ 
ὙΠαογ ἀϊ465 Ῥαΐ 511}}} νυ] ε]ν ργθανα]οηξ, {παΐ [Π6 ΤΠ γδοίαηθ ὑγεσθ ΑἸ ΥΘΟΠΥ 
οοηποοίεα 1 {πῸ ΑἸΠΘηΪαη5. ὈΥ {Π6 τηδιγίασα οἵ ὁη6 οἵ {ΠῸῚΓ ΤΟΥ̓ΤΠΘΥ 
Ῥιποαβ. Οἵ, Ὑμυσ. 11. 29, Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν ἸΠανδίονος ἀπὸ 
᾿Αθηνῶν σχόντι γυναῖκα προσῆκεν ὁ Τήρης οὗτος οὐδέν" οὐδὲ τῆς αὐτῆς 
Θρᾷκης ἐγένοντο. 

8.22. Μελανδῖται] Οἡ [Π6 αβϑϑυσηρίίοη ἐμαὶ γα πᾶνε {Π6 παπὶα ἴῃ 
15 σοτγθοῖ ἔοστι {πς ἔτὺς ἴῃ αααβίϊομ ὁοοιρΙ64 ἃ Ροσίίοῃ οἵ [η8 ΒΕ Ποπίδῃ. 
Ῥεπίηβα]δ. 

ἐνόσησεν)] Αὶ Ροείϊο πϑε οἵ ἰμ86 νεῖ, ογ νΠ]οἢῃ ΚΠ ΠΟΥ ΟΟΠΊρΡαΓῈ5 
Ἐπ. 2722. «47. 34.» 

᾿ “ ΄ ἢ, 4.5 Ἢ , 
στάσει νοσοῦσαν τήνδ᾽ ἐπεισπεσὼν πόλιν. 

ὙΠῸ σΟ]Π]αρβα οἵ [πῃ Οαἀτγυβίδη ἀυηαβίυ 15 τηθητ]οπθα 1η σοηπδχίοη ΜΙ 
16 [ουίαηεβ οἵ ϑϑαῖποβ, θθοαῦβα 6 ἀπμα 15 [αἴ ΠῚ, 45 5] θοῦ ῬΥΠΟ65, 
Ὑγ6γ6 Ἰηνοϊνεα 1η 115 τα]ῃ. 

8. 323. νεανίσκος!) (. 11. 1. 13, ΨΠΘΥΘ 1 Πᾶνα σοτητηθηΐθα οἢ [Π8 
ὑγοτα δ5 σεϑιυοίεα ἴο Ῥεύβοηβ Ὀαθίνγβεη [ῃ6 αρὲβ οἵ ἐννεπίγ-ἢγεα δηαᾶ 
[ογῖγτ- ΟΠ. 

ἐνδίφριος] ἐν δίφροις 15 {π6 τρααηρ οὗ ἴῃγεα βοοα Μ88, ἀπᾶ οὐρίπαϊθαᾶ 
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ΠΟ ἄοιθέ ἴῃ [Π6 ἐγαηβροβιξίοι οὗ {π6 Ἰθἰετβ ἐ ἀπά ο. Ασοοτάϊησ ἰο {πε 
Ὀεβὲ δας ΠΟΥ [165 10 νναβ {Π6 οπβίοτη οἵ ἴπΠ6 ΤΉγδοϊδη5 ἴο 511 αἵ [4 0]68 ἰηβίβαά 
οἵ τθοϊηΐησ οα σοιοῃε5. Ηδρησο {Π6 ἴοτος οἵ [Π6 σοιηρουπηῆ ἐνδίφριος ἃ5 
Δὴ δαθίναϊθπὶ ἴοὺγ ὁμοτράπεζος, νν ΟΠ 15. 5111] τῆοσα ἀρραγεπί ῃθη {16 
δα]εοίίνε εἴα πα 5 ΔΙοπθ 845 ἴῃ ὃ 38, ὙΠα ᾿ηΠηϊίῖνε δοῦναι ἀερεπάβ ὈΥ ἃ 
ΨΕΙΥ σομηπηοη Ἰάϊοτη οα {ἐπ ἰάξα οἵ Ξιρρ]]οαίίοη νυ] ἢ 5 σοπίαϊποα 1ῃ 
{πε Ῥγενίοιιβ υνογᾶβ, Π6 σοι ϊηθα ρῆγαβε ἐκαθεζόμην.. ἱκέτης Ὀεΐησ 
ῬΥΔΟ ΓΙ αΠΥ εααϊνα]εηΐ ἰο ἐκαθεζόμην ἱκετεύων. 

ὁπόσους δυνατὸς εἴη] 56. δοῦναι. 
ζῴην μὴ... ἀποβλέπων] ὍΤΠΕ πίθοιο Μ85 δαᾶ [Π6 νογάς ὥσπερ κύων, 

ὙΠΙΟΙ ἀΓῸ ΔοσογαἸησ]Υ γείαϊπθα ἴῃ Ὀγδοϊκείβ Ὺ Ν ΟΠ γος, Μίδου ἢ δε] 
Δηα {Π6 πηδ]ουΥ οὗ {Π6 εὐἀϊίογβ. ΚΌΠΟΥ ΟὨγῖῖ5. {Π 6} δ] τοσοίμου, ἢ 
Δ ἢ ἜΧΡΊΓΕββίοη οὗ βαγρυὶβα {Ππαΐ {Π6 δας Ππουϊν οἵ ἤνε ᾿Ἰϑαάϊησ Μ858 5που]ά 
ποῖ Ιοησ᾽ ἃσὸ Πᾶνε βηβιγεα {Π6ῚΓ γο]βοίίοη τοτη {Π6 ἰοχί. 

8 34. σὺν τοῖς θεοῖς] 866 ποΐβ ΟἹ 11. 3. 23. 
ὃ 26. Κυΐζκηνὸν] [πη [Π6 ποίβ ἴο ἐπισιτισάμενοι (1. 2. 4) Μ}11 θα 

Τουηα ἃ σοπηραγαίϊνε δϑιϊτηδΐθ οὗ {πὸ νγασοβ τεσεϊνεα Ὀγ {π6 ατεεῖὶς ΤΟΟΡ5 
αἴ [Π6 νδυίοιιβ βίασεβ οἵ {Π6 ἜἌχρεαϊπίοη. 

8.37. ὑπὸ Λακεδαιμονίων] 1 Πανε [Ο]]οννεα Κι Πποι ἴῃ τεϊαϊπιησ [Π6 
τη παβουρί γοδαϊησ ὑπό, [Πουσ ἢ Ν ΟΠ] τεσ, ΜΟΙ ΟΠ 86] ἀπά πιοβί οἵ {Π6 
Ἰεδάϊησ βἀϊίοτβ μανε δἀορίεα ἀπὸ οἡ {πΠ6 τβοοπηπηθπδίϊοῃ οὗ ϑοΠβίευ. 
ὙΠαΐ [Πδ αἰζεγαίίοη νγοῦ]α Ὀς6 Δη ἱπηρτονεπηεπί οὴ ἴΠ6 βοοῖα οὗ πϑαΐίπθϑβ 
Δηα εἰθσαηςθ, 15, 1 {Πῖη]ς, ππα πΘβί Ομ Ὁ], Ῥαΐ ᾿ξ σαῃ βοατοαὶν θῈ οΔ]]θα 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ὙΠ Ῥάββασαβ {1 3ὸ {Π6 [Ὁ] Ουνησ οαπ ΡῈ αποίεα ἴῃ ἀείεποβ οὗ 
{Π6 Ργεβεῃξ σοιηἰπαίίοη: Πανσανίας ὧν ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων (ἸΠππο. 1. 150), ἀπά τοσαύτης ἔτυχε τιμωρίας ὑπὸ θεῶν, ὅσης 
οὐδεὶς ἄλλος ἀνθρώπων («6 φογιαί. 1. 11). ΜΟΙΘΟΥΘΥΙ͂, ῬΏΘΠ τγὲ σΟΠΒΙΕΥ 
1Π6 ἴογοα οἵ ἴῃμθ ἔννο ργθροβιτοηβ, 1 πιὰν θῈ παπαβίϊοπθα πεῖ πευ ὑπὸ 15 
τοί αἰ ΠΟΙΥ {Π6 τηούα ἀρρτορυίαίε οὐ {πΠ6 ἴννο ἴπ σοπποχίοη ἢ {Π6 
σοηΐοχί, ἴοσ, νν 116 φόβος ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἀεποίε5 ἃ “ΡῬΑηΐο 7725217 αἱ ὧν 
1ῃ6 Το δοηοηϊδηβ᾽, φόβος ἀπὸ Λακεδαιμονίων 15 ΤΑΊΠΕΥ ἃ “ [ΟΥΤΟΙ5ΠῚ 
Ζη]1αἱεα ογ ἐΐε ῤῥαγέ 97 1,Δοςἀδετηοη᾽. 

8 28. Θρᾳκίῳ νόμῳ] (Οἵ. Ἡετοᾶ. ν. 6, ὠνέονται (οἱ Θρᾷκες) τὰς 
γυναῖκας παρὰ τῶν γονέων χρημάτων μεγάλων. ὙΠαΐ {Π6 φῬτγαοίϊοα ἰπ 
ααοβίϊοη νγὰ5 ποῖ σοπῆπεα ἴο {ΠῸὸ ΤἬγαοϊδηβ 15. οἰθαυ {τῸπὶ Αὐϊβίοί. 2792. 
11. 8, ἐσιδηροφοροῦντό τε γὰρ οἱ Ἕλληνες καὶ τὰς γυναῖκας ἐωνοῦντο παρ᾽ 
ἀλλήλων. 

Βισάνθην] Τὶ ννγᾶβ βἰἐπαϊθα οἡ {Π6 Ῥτοροηίϊβ ἴο {ῃΠ6 πουίη-τγεβὲ οὗ 
Ῥευϊηΐμιιβ, Δ Πα νγαθ ΟΥΘΊΠΑΠ]Υ σΟ]ΟηΪβο Ότη ϑϑπιοβ. ΘῈΒΘΟΠΘΗΓΥ 15 
ΠδΙΉΘ νγὰ5 σπδησοα ἴο ἀ᾽ λαεξαεείμη,2 οΟΥ Μὴ λαεαίεείμδ, ψ ΠΙΟῊ βαγνῖνοβ ἴῃ ἴῃς 
τηοάσητι Μραυείο. 

ἘΠΕ ΗΙ ΤΠ 

88 1--ό, “͵αυΐγιρ ἐχελαγιρεα 2[ρρες ο 7γ1εγιαἶν 1 τυΐέζ (ϑεμέλες, ἐδδ 
Ογεθῖς γΕ 72 ἐο ἐλε1γ εαγηεῤ. ΑἸέ «αγόγεαξ α ρεγιογας 7166 7771.0 15 424771- 
ηεογιδαῖ, αὐ τυλτελ αὐ ἐΐε ἐγοοῤς αῤῥεαγ τυΐέλ ἐλε ἐχεοῤίἑογε 97) ΔΙέογε για Δς 
εἰϊυϊδῖογε. 771 ἀεεογααιεο τοί Χ' εγιοῤλογι)ς» αὐνίεε ἐλεν αἰδίε),7)11716 ἐο 76{14772 
70 γ ῥγουΐείογις. ὀέζογε «ἰρείαζηγιρ ὀοίτυέογε ἐΐε γοῤθείίζογις 7 «ϑεμέλες απα 
“γιίατελις. 
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ἀπήλαυνον] “πον τοάδ ἀνγαγ᾽. 
ἐπὶ τῷ στρατοπέδῳ.) ἽΠΠ6 πηδ]ουϊγ οὗ ἰΠ6 βαϊίοῦβ τείδιη {Π 6 δυέϊοϊθ : 

ἹΚΌΠποὺ ομ5 10 οἡ {Π6 δας Πουγ οἵ ἴνο σοοῦ μ88. 1 ἀρρθαῖβ ἴο τὴ8 
ΕΞΒΘΏΓ14] ἴο {π6 σοῃΐοχί ἔῸΥ 8 Ὑθαβοηβ σίνεη ἴῃ {πΠ6 ποία ἴο παρὰ 
γῆν (ΥἸ. 2. 1). Τῇὴηε ίογτοα οἵ ἴΠ6 ρὶυταὶ ἕκαστοι Πὰ5 Ὀδθη Ἐχρ]αϊηδα ἴῃ 
ΠΟΠΠΟΧΙίοη ὉΊΠ 1. 1. 6. 

8.3. οὗτος δὲ αὐτὸ] ΜαοιηΪΟΠ Δ 6] ἀπ [Π6 τπα]ου τυ οἵ [π8 βαϊίουβ 
ῬΓΙΘΙΕΥ οὗτος δὲ ὁ αὐτὸς οἡ {Π6 5ἰὙΘησΊἢ Οἱ 5ΒΟΠῚΘ ἸΠΓΘΥΙΟΥ Μ55 : ΝΟ] Όγθομξ 
δα 15 [Π6 σα 16 ἴῃ {Π6 [ούπὶ οἱ αὑτύς--ἃ οΥα515 ννῃ] ἢ, το ἁπὸ ἴῃ ἔπε ῥγε- 
ΨΊΟῖ5. σΠαρίαυ, ΠΥ ὈῈ αἰ ὁποα Τα]θοίοα 5 ουΐό οἵ Κεεριηρ νυ] {Π6 
βίγ 16 οἵ χε πορῆομ. ἄνθη οὐ 1ηΐθυπαὶ στουης δ {Π6 γϑαάϊηρσ οἵ ἴῃς ἰθχί 
15, 1 τΠ1η]ς, ἴο θ6 ῬΥΘίε γα : (ΟΥ, ννΠ116 [η6 Ρἤγαβα ὁ αὐτὸς 15 ΠΕῚΘ ὈαΓΕΥ 
πδὴ ἃ ψγϑαὶς δ πτοη, [ΠῈ ννοσὰ αὐτός, ἃ5 ΚΠπποὺ Ροϊηΐβ οαΐ, ἐπὶΡΠα- 
51Ζες {πΠ6 δῃτΠ 6515 θείννεθη {πε ἐζγεεί σουημηαη5 οἵ Αὐϑίαγομαβ δηα ἢἰδ 
Ζγωγεςΐ ΟΡ Ροϑιίίοσι ἔο {ΠΕ ΒΟ Π]65 ἴῃ βία. 

διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους] ὅ66 ποΐβ. οὴ Ν1]. 1. 14. ὌΝ Βείπου [η6 ΡῬῇγαβθ 
κρατεῖν ὄρους Τη ΘΔ 1}}5 5ΠΏΡΙΥ ἴο “ σαΐ)γ ἴΠ6 πποιιηταϊη᾽, ἃ5 ΜΙ δου] οΠ δ 6] πη οΥ- 
βίδης5 1{, ΟΥ̓́ΤΟ “5 οι ᾿ Δ Π6] σΟΠΒΘΠ ΙΕ ΠΕΥ ἴο “Ρααβ 1ἰ, ϑνῃ] ἢ 15 {Π6 
ἰητεγργείαιίοη οἵ ΒΟΥ ΠΠΔΠΠ, 15 δοιηθννπαΐ ἀου τα]. ὙΠῸ Ἰαΐζίευ δ]ΐεσπα- 
{ἰν8 15, 1 [Π1η]ς, [Π6 ΠΟΥΘ ΡΥ 4016, 1 νγα σοτῆρατα {Π6 ἴοτοα οἵ {πε νεγρ 
σεν α7 6 ἸΏ 1 αἴϊη, ἃ Πα ΤΕ ΘΠ 6ῈΥ {Παΐ 1ἢ Ψ11. 1.14. ἴΠ6 τηοππίαϊη ἴῃ 4π|65- 
ΤΟ 15 Τεσαγάθα 50] 6] 85 δῃ ΟὈβίσγποίοη τη [Π6 11η6 οἵὗἉ {ΠΕ ῚῚ τηδγοῆ. 

πωλήσειν] ἴῃ ΔἸ] βίοι ἴο οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων ἀπέδοτο (Υ11: 2. 6). 
ἐξαπατήσεσθαι)͵ ὝΠΟ τ! ]6 πϑεα ἴῃ ἃ Ραββῖίνθ 56 ηβ6, δ5 ἴῃ ΡΪαΐ. 

“λαεωγ. 262 Α. ΤΠ ράββαρα [πγη15Π65 ἃ ποίδ Ὁ]8 Ἔχαμρ]6 οὔ [Π6 5 θη' 
{γα 5: 1005 ΟὐἨ 5] 6 οῖ οἡ νυ ΠΟ να Πᾶνα 50 οἰΐθῃ σοϊημηεπίεα : {πΠ8 γετθ5 
πωλήσειν ἀπ περιόψεσθαι τείοττησ ἰο “γλαγελες : ἐξαπατήσεσθαι απὰ 
λήψεσθαι ἴο ἴ1ῃΠ6 Ογεράς. ὙὝΠΕεΥα 15, Πουνανεῖ, ΠῸ περα ἴο σοιηρ]ϊοαΐθ 
ηδίίουβ ΠαΓΊΠΟΥ ὈΥ ἰαἰκίησ ἐξαπατήσεσθαι ἴῃ Δ δοίϊνα 56ῆ56, ἃ5. βοὴ οἵ 
1Π6 δαϊῖοῦβ παν ΡΙοροβοι ἴο 40. 

8. 4. ἐκεῖνον͵ῇἢ 8 ϑῃοι]α ταίπου πανε Ἐχρεοίεα αὐτόν, Ὀπί ΟἿΓ 
ΔΌΓΠΟΥ 15 ποῖ Ὀαγ ΓΟ ]ΩΥ ἴῃ ΟὈΒουνιησ ἴΠ6 πι8π4] αἸδεἰποίίοη (6. σ. 1 1- 
6. 6). ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴοο, ἃ5 ἱΚΌ ΤΠ ΠΟΥ ϑιισσοβίβ, ΠῈ θρΙου5 ἐκεῖνον ἵτι {Π|6 
Ῥτοβθηΐ ᾿Ἰηβίδησθ ἴο τη 1}ς ΠΟΤῈ ΟἸΘΑΥΪΥ {Π6 σοηῃίγαβί θείννεθῃ Θθαῖηο5 πὰ 
ΑἸβίαυοΠιι5. 

ἐνθάδε μένοντες} “ννΠ ΟΊ ΠΕΥ γου! Ὑ}1}] 5ε {16 {Π|5 ῬΡοῖπὶ Ῥαίοσα γοῦ ἰεανα 
{Π15 ΡΙαςθ, οὐ ἤγϑί οὗ 811] σὸ Ῥδοὶς ἴῃ οὐου ἴο 56 ΟΌγΘ ὙΟῈΓ ΒῈΡΡΙ165᾽, 1. 6. 
εἰς κώμας...τῶν Θρᾳκῶν τὰς κατὰ Βυζάντιον (11. 2. 1). 

δ 5. οἱ ἥττους] “((Πξ ᾿ηΠδ 1 ἰαηῖ5 45) [Π6 ννϑαῖζαυ ραγίγ᾽. 
ὅ τι...δεῖται)͵ Ὅηδ δοοιιβαίΐνε 15 ΟΠ]Υ ἱπάϊγθοῦΥ σοηποοίθα σἱἢ 

δεῖται : “ΟΥ̓ [Π6 5ϑύνίσθ ἴῃ νυ ΠΟ ἢ Δ ΠγΟΠΘ ΥΘα] Ϊγο5 ΟἿ αἰα 5. ΟΕ, ἄλλο τι 
χρῆσθαι (11. τ. 14), ἀπ τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι (1. 3. 18). 

8 6. τῷ ἡγουμένῳθ! ΑἸ] {Π6 ΘαἸοῦβ ἴαϊκα {Π|5 ἃ5 ἃ παιίθυ, σου ρα σ᾽ 
11. 2. 45 11. 4. 26 Δηα 5111} ράββϑασεβ. Νοίνπηβίαπαϊησ, 1 ῬΥΘΙΕΓ ἴο 
τερσαγα 1ἐ ἃ5 ἃ τηβ οι} 1Π6 : “ ΤΟ]]ονν {Π6 συϊάδηςα οἵ γου σΘΠΘΓΙᾺ]᾽, 5 πο 6 
{Ποῖα αὐθ ΠΟ 5ΡΘΟΙἃ] οἰγο Πβία ποθ 5. ἴῃ {Π|6 σαβ6 ὈΘίοσα τι νυν ΐο ΠΠμη1 {Π6 
νγοτ ἴο 15. ἰθοῃηϊοα] 56 η56, ποῖ, ἱπάθθῆ, 15 ἴῃΠ6 σϑπάθυϊηρ ἴῃ 1561 ᾳ 
ΨΟΙΥ ᾿Πί6]Π5 1016 οπθ. Αβ ἂῇ δαιοης] γθαβθοῃ [ΟΥ̓ ππηαευβία παϊησ {Π6 
βϑηΐθηοθ ἴῃ ἴΠ6 νὰν γΠΙΟΠ 1 Ργόροβο, οὔβευνα {Π6 ννοσβ ΏΙΟῊ πη Π16- 
αἰαίεὶν [Ο]]ονν : μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο. 



3--ὄι0] ΔΟΤΊ5. 5.10 
ξξ γ-τ-14. 21 274 ερζιγσθ οΥ ἐλε γ»ιαγεΐ 2746 ἐγσοΐς 76 γηεὲ ὧν Λῖξο,: 

α»αὶ {.δ γε2γεδεγιίαέζοες οὗ Αγ Ἰδίατελτες, τὐἦο αἰΐεηιῥέ ἔ ὠἴτεγέ ἐλεηε 77,07)1 
ἐλεῖγ ῥγογεεί. αΐζοῦ οη, ἐλεν ε)εεοιεηεῦ δομέλες ἀξηισοίδ, τὐῆο σεῤῥίϊες 
ἐάεηε τοῖέλ ᾽γοτφήσιογις α7ζε1 δεγσπασίες ἐβεηι ἐο δῆραρ 172 ἀϊξ σεγυῖεδ. 

εἴποι] 55. ὁ Ξενοφῶν. 
8 8. τῶν τοῦ Λακωνικοῦ] 56. Νέων δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Αριστάρχου ἄλλοι, ννῆο 

Δ1Ε τηδηϊοπεα ἴῃ [Π6 Ῥτανίουβ βϑοίΐοη. ΘΟΠΠΕΙ ΕΥ̓ 15. ΠΠΠΙΙΘΞΕΙΟΠΔΡΙΥ͂ 
τῖσῃί ἴῃ ἰγεαϊπσ [Π6 αὐίϊο]8. 85 τηββοῦ! πηθ. Οἱ {Π6 οἴμοι Ὠαπά, ΙΚσῖσου 

᾿πησογεοίαηαεθ τ ἴο τηδαῃ {Π6 “Ζ2γοῤοΞταίς οὗ {πΠ6 1,Αοςἀδεμπηοηΐδη ᾿, 8Δη εχ- 
ΡΙαπαίίοῃ νυ Π] ἢ σου Ὧδ παΐατα] Ἔἐποιισῇ 1 {πΠῸ Ρἤγαβα τνεσγα 1655 αἸ γε] Υ 
σΟῸΡΙεα τ ἢ [Π6 ΡαΥβοθαὶ Ργοηοιη σοῦ. Μοτγθονου, 1ξ (Π6 ἀγίϊοϊα τεσβ 
ΠΕπΐασ, 1ἃ 15 αἰΠποα]ε ἴο υπαογβίαπα ΨΥ 1 μου] Πανα θθεη οτϊεα 
στ [Π6 ργενίουβ σεηϊίνα. 

8το. Κυΐζικηνόν})] (ΟὈΟΙηραῦα {Π6 ΤαΠΊδ 5 οἡ ὃ 36, ἀη64, τηογα ρασίϊ- 
ΟἸ]α]ν, ΟἹ ΤΙ. 2. 4. [Ιη Ἐχραπαίϊοη οὗ {πε ψτογάβ τὰ νομιζόμενα, οἴ. ΝἹΙ. 
2. 36, ἴγοτη ΒΊΟΝ 1 ἀρρεαῖβ {παΐ (πε λοχαγὸς τεσεἰνεα ἔννῖσα 85 τα 06]}, 
δηα {πΠ6 στρατηγὸς ΟΌΥ͵ {1Π165 85 ΤΠ] ΊΟΗ, 85 ἴΠ6 ρυῖναΐθ ΞΟ] 16 υ. 

διατιθέμενος]. (ΓΕ ΥἹ. 6. 37. 
8 τι. διώκειν καὶ μαστεύεινἨἢ ΤὍΠ6 ΤὨτγαοίαηβ, ἃ5 Ζειπο ροϊηΐβ ουΐ, 

ΤΕΘΕΙν ΘΩ͂ οΥ {Ππευῆβεϊνεβς ἴμεβα ἀδβραγίπιεηΐβ οὗ {ΠῈ60 βεύνίοα Ὀδοδιβα {ΠῸῪ 
ὙΕΥΘ Μ0Ε]1 ΘῈ ΡΡΙ]Θα ΥΓἢ σαν δίγν, πα μδά ἃ βρεοὶδὶ Κηον]εάσε οὗ [Π8 
Ἰοοδ 65. ὝΠΕ νεγῦ μαστεύειν, [ΠουΡῊ ΟὨϊεῆΥ σοπμῆπεα ἴο Ροβίυυ, 15 
ΕΠΡΙογεα τερεαίςα]ν ὈΥ ΧΈΠΟΡΠοη, 6.5. ἴῃ Υ. 6. 23- 

8.13. παντὸς ἄξια] “{Πε οἴξετξ οὗ 56 αῖΠεβ νγοσα νγουτην οὗ 411] γεϑρεοῖ᾽, 
ΤἼε Ρἤταβε παντὸς ἀξια 15 ἀπαεΙβίοοα ἴπιι5 ὈΥ ἴΠ6 π]δ]οσ ἐγ οὗ {Π6 βαϊουϑ : 
1 15 αἰ σα], Ππουνενεῖ, ἴο 5ε6Ὲ ΨὮῪ τὲ βῃου]α ποῖ Ὀὰ ἴαϊκεῃ ἴῃ 15 βἰ ΠΡ] ΟΥ 
ΔΑ τηοτα ᾿δΘοιἐἰπηαΐα 5θηβα: “ΤΟΥ ἢ δΔηΥ ῥτῖσθ᾽, 1. 6. να] 0186. ὙΥΙΗ 
εἴη ἴῃ [Π6 οἰαιβα ἡ ΒΙΟἢ ΤΟ]]Ον5. νγῈ τηυϑὲ ΒΌΡΡΙΥ ὅτε ἔτοπι (Π6 ῥσϑυΐοιβ 
Ῥδιάσταρῃ. 

εὕρημα] (Ε. εὕρημα ἐποιησάμην (11. 3. 18), ἀπά {πε ποίς ψΨὨΪΟἢ 
ΕΧΡΙ αἱη5 1ξ. 

8 τ4. ἐπιψηφιζέτω] ΟἸἾΠΕΓ τεδάϊησθ ἀγα ἐπιψηφιζέσθω ἀπα ἐπιψη- 
φίζετε, ΜΜΠ116- ἸΚτιῖσοσ εαϊί ἐπεψηφίζεσθε, ἃ σοπ]εοΐιχα] επηχοπάαίϊοη. 
Τιπηαοτί, ΜΟΙ Ργεοῆς, ΚΠ πεὺ απᾶ Μδοιηϊοθδθὶ δγα 411} ἴῃ ἰανοῦγ οὗ ἐπι- 
ψηφιζέτω, ννϊ ἢ Πᾶ5 [Π6 δαῖμον οἵ {πΠ6 ἔννο ᾿εαάϊησ μΜ85. ὍΠ6 οτηϊ5- 
Βῖοῃ οὗ [Π6 βΞυθ]εοΐ 15 σοιησηοη 1η [ἢ6 σαβε οὗ Ἴσεγίαϊῃ οὔποια]β, οβα 
ἀυζε5. σεσε 50 ν}6Ὲ}}] τεοοσῃη]βεά 85 ἴο ὈῈ βιρρεβίεα ἴῃ βοῇ οᾶβα ὈΥ͂ ἴη8 
τηδαηϊησ οὗ (Π6 γεῖρ. Ασσογάϊ ΠΟΥ, ἴῃ 111. 4. 4 ἴΠ6 ννοτά σαλπιγκτὴς 15 
᾿οτηϊεα Μη ἐσήμηνε, ἀπ ἀραὶη ΨΙ σημήνῃ ἴῃ 11. 2. 4. [1115 ρΡο5- 
51016 ἴπαξ ἴπΠεῈ τεβροπϑι ΠΥ οὗ ρῥτοροβίησ {Π6 ἰουπιαὶ νοΐβ τυ μᾶνβ 
Ῥεδῆ ῬυγΡΟβΕΙΥ ἀθο!ηθ ὈΥ ΧΕΠοΡΠοη, 50 {παΐὶ πὸ Ὀϊαπια τηϊσηΐ δἰΐδο ἢ 
ἴο Βῖπι ἴῃ οα58 {πῈ Ἔβχρεάϊεοη 5ῃου]α [81] ἴῃ 115 Οὐ] εοί5. 

ὃ8. 15-2ο. 7716 οὔεεγς 1722 κοηιγιαραῖ οΥ ἐΐε Οσγεεξ ἐγσοΐύς 476 ζγοϊεαῖ 
ὧν ϑεμέλες ο α δαγιφεεοί, Ογι ἐλεῖγ τῦᾶν ἐο αἰξεγιαῖ 1: ἐλὲν αγὰ τη6έ ψ (72 
οὔεϊαί, τυλο αὐνέξος ἐβδης ἐο κογιεϊ]αέε ὁγ 2γεδεείς {26 γαθοιγ ο ἐλε ῥγίριεε. 

8 τό. Μαρωνείτη:] Π7αγογιξα ὰΞ ἃ ΟΥἸΕΕΚ οΟΙΟΩΥ ἰπ ΤΏὮγαςο, 
βία Ὀεΐννεεη κδαξγα ἀπὰ ζοογίδεσ. Τί 15 πον οδἹ]δά 7)7αγογῖα οὐ 
“7αγογζα. 

ἑνὶ ἑκάστῳ, οὕστινα9] α τηᾶὺ εἰ πεσ ἀπάοτιβίαπα τούτων Ὀείοτα 
οὕστινας, οΥ ἰτεαΐ [Π6 σοηδίσι:οἰοη. ἃ5 ἃ βρεοῖεβ οἵ ραγιἰνα ἀρΡρΟβ ΟῚ, 



559 ἊΧΡΕΖΘ. ΟὝΣ [ΝΠ τ: 

οὗ ψ ΒΙΟ ννα Ππανα Πδα τερθαΐθα {Ππβίγαίϊίίομβ ᾽π {Π6 σοηνθῦβα ἰουτη (6. δ. 
οὗτοι ἄλλος ἄλλα λέγει 1ῃ 11. 1. 15). ὙΠπογαΙά65 (11. 97) ποίϊσοβ {Π|5 
οαδίομῃ Οὗ γβοθϊν᾽ σ᾽ ΡΥ βεηΐβ 85 ἃ ἀἰβεϊπος σΠαγδοίεγίβεϊς οἵ ἐῃΠ6 ΤὨτγδοίδῃ 
κίηρϑ, οοηἰγαβεπηρ {Π6 πὶ, ἴῃ σοηβαάπαποθ, νἹΠ {Π6 Ῥοϊεπίαίεϑβ οἵ Ρεβία 
ΔΙΏΟΗΡ: ψ Ποῖ [Π6 ορροβῖίε σα]α ργαναῖ!εα : διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν. 

εἴη... εἴληφεν... ἔσοιτο] ΟΡΞεῦνα {π6 ᾿ἱπίοσσμαηρα οἵ [Π6 αἰτεοί δηάᾶ 
ἱπά]γθοῖ ΠΑΥΓΔΓΙΟΉ5. 

8 17. ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται], ἸΚΌ ΠΟΥ Ξυρρεβίς {παΐ τα ἄτα ἴο 
ΒΘΌΡΡΙΥ τοῦτο, 56. ΥΟΌΓ οἱ, 1 {Π1η]κ, Πονγενεσ, {Ππαΐ ἃ τηοσα σΈΠΘΥ8] νϑνοσὰ 
(6... τὰ πράγματα) 11] σῖνε Δἢ πηρτονϑα 56 η86, ἃ Π 6] ΟΠ6 ΤΟγα ἴῃ ἘῈρ- 
ἴῃσ ΜΙ (ῃ6 ΟΥ̓ ΠΑΙΥ πϑᾶσε οὗ {ῃΠ6 νεῦῃ. 111. “ αἴαϊτβ ψν 1} θὲ Ὀείζεσ 
ΔΙΥΔηΡΘΩ ἴοΥ γο᾿, 1.6. γοιῦ ὝΜΙ ἤπά γα ΡΟΒιΠοἢ ΔΆΡΤΟΥ ἘΠῚ 

8 18. τοιαῦτα προὐμνᾶτο] προμνᾶσθαι ἰῖ5. ο “εὐπγέ ,ασοτγς ΟΝ 8ῃ- 
οἰ μοΥ 5 θΈ Πα] ̓. “Δ εα(εα 707 Θοας 65 ᾿ 15 ῃ6 τεπάουησ οὐ Μδουλομδεὶ, 
ὙΠΟ ἸοβῈ5 ἴῃ 50Π16 ἄδσγύθα {Π6 τηθίαρ ΠΟΥ νΠΙΟΠ 15 Ἴμ8 ομῖθῇ Ἵπατδος 
τευϊβίϊς οὗ {Π6 νει. 

8 το. ὥσπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων] Τί 15 ΞῃρροΞεά {πΠαΐ ΑἸοΙ θα 65 
ἴῃ ῬαγΓΟα] ΑΓ 15 πηδαηΐ [ΠΌΤ ἃ ΠΟΙ ρΡΑ Ίβοη οἵ {Π6 [Ὁ]]ΟννΙησ Δα ΠΟΥΙ165: 
εἶ, τι. τ. 25, Οοση. Νερ. “42. ΤΙ. 4, δῃα ῬΙαΐ. “44. σαΡ. 36. 

ὃ 20. ὅσον ἐφόδιον] «“γὖ. εἶναι (α5 1π [Π6 Ρῇταβα ὅσον μόνον γεύσασθαι 
ἴῃ ὃ 23) ταί Ποὺ ἢδῃ ἣν, νυ ΠΟ 15 βυρσσεβίεα ἃ5 8 αἰίεσηαῖϊνα, ΚΌΠΠΕΥ 
ΘΟΙΠΡΑΓΕ5 ΨΙΙ. 8. 10, ἔχοντες πρόβατα ὅσον θύματα. 

ὃ5. 21--232, 4151 ἀειοριγιξ ο7 ἐλε δαγιφεεί, 1716 Ογεεῖς 2γεδεγιέ ἐδεῖ7 
ΟΠογ γος ἐο δομέλες. ΑἸ7267 α σλογέ ορεθελ γγοηε Χογοῤῆογι, ἐλ 7 ἀγαεσῖατε5 
ἐγέεγέαϊ7ι ἐλεῖγ ρμεσίς τυϊέλ αἰαγιοῖ)ι᾽ 716] 7,157. 

τρίποδες] 56. γηε75αε ἐγίῤειίες. (Οἵ, ΑἸβίορῃ. Χ752. τοτύ, 

ὕδωρ κατὰ χειρός" τὰς τραπέζας εἰσφέρειν. 

οὗτοι δ᾽ ἦσαν κρεῶν μεστοὶ] Ασομ Θγα Ὁ ]6. πα θοΥ οὗ {Π6 ᾿ΠΘΥΪΟΥ 
Μ585 σῖνε 1Π6 [Ὁ]]οννὶησ τεδαϊηρσ : οὗτοι δ᾽ ὅσον εἴκοσι κρεῶν μεστοί, νν ῃϊ ἢ 
ΚΥΪΡΘΟΥ Δ]ΙΟΠ6 15 1π [ανουσ οἵ γοίαϊπίησ. Ὅηα οἴποὺ εαϊΐουβ τεσατά {Π6 
ψΕΥ ἦσαν ἃ5 Δ Θ55θη [18] ρατί οἵ {πΠ6 σοηϑβίγισίοη. Βαΐ, 1 [Π6 τεδαάϊησ 
ἴῃ “αδβίϊοη ὑνο 6 βαρ ροσίβα ὈῪ 5ἰγοΟηΘΟΥ τηδπαβουρί δας Πουϊίγ, {Π6 ΟτμηΪ5- 
βίοῃ οἵ {Π6 νὰ νυ] 5ΟΔΥΌΕΙΥ ΤΟΥ̓ΠῚ Δ ᾿Π5 ΡΟ ΥΆ Ὁ]6 αἰ σα] γ : ᾿ππεδά, 
1η8. 5βίαίθιηθῃΐ νοι] σαΐη ΟΠ ΒΙ ἀαγ Ό]Ὺ ἴῃ οτος ὈΥ Ῥεὶπσ Ρἰδοθα ἴῃ 
ἈΡΡοβιξοη, 85. ἴπ {Ππ6 νυ 6}1-Κπονῃ ΡΒγᾶϑο5 καὶ ταῦτα παλναι τῆττος (ϑορῃ. 
Ἔχε. 614), αὐτιὰ καὶ ταῦτα πρὸς γυναικὸς (Ά 6βςῖι. ΖΦ τη. 627). 

ἄρτοι ζυμῆτες] “Ἰοανεβ οἵ Ἰδανεπθα Ὀγεαα ̓ς. ὙΠῸ οπβίομη ΑἸ] εα ἴο 
ἴῃ ἴΠ6 ννογὰά προσπεπερονημένοι (΄ αἰίδομοα ὈῪ 5Καννεῖβ ᾽) 511} βασνινεβ ἴῃ 
ΤυΣκον δ ηα οἴου δαβίθγῃ Πδ(] 8. 

8.22. κατὰ τοὺς ξένου] “ἴῃ ἴτοηΐ οὗ {πεῖ σιιοεσίβ᾽᾽, 866 ποίβ οῃ 
κατὰ τοὺς “Ἕλληνας (1. 8. 21). ὙἼΠε ννοτὰ τράπεζαι 5 Ξοτηθίϊηρ᾽ ΤΠΟΥΘ 
1ΠΔῃ ἃ τηετα δαπϊνα]θηΐ [ου τρίποδες ἴῃ {Π6 Ργθνίοιιβ βεοίίοη, ἃ5 ΗΠ αἰοῃϊη- 
500 5Π6νν5 ὈΥ σοιηρδτηρ ΡΟ]]. ὀλιοηε. 1. 84, τραπέζας δὲ ἐκάλουν καὶ τὰ 
σιτία τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν τιθέμενα. 

Σεύθης" (καὶ) ἀνελόμενο5] ὙΠΟ τνοτά καὶ ἰ5 οπη!ἰεα Ὀγ ΟΠ τεομὲ δηά 
Μδοιῖοῆδεὶ, νυ] ἢ 15 [Π6 βἰπηρ θδί ἀπά πποϑὶ παίπγαὶ ετηθπααδίίοη οὗ ἃ 
αἰ σου] ραβθασθ. ΒΥ {Π|5 5] σης δἰτθγαίίοη {Π6 βαπίβποθ ΘΟ] ΠΟΙΏ σ᾽ 
ψΊΠ {Π6 ΡῬαγίοῖρ]α ἀνελόμενος ἴα Κ65 115 ῬΓΟΡΟΥ ΡΪασα 85 ἂἢ Ἔχ] πδίοη οὗ 
1Πη6 Ῥιόποιῃ τοῦτο, ἀπ {Π6 σοπηθοίϊησ Ραγίϊο]8 15 πογαίογε ἀἰβρεηβθᾶ 



17--32] ΨΜΝΟΤΖΕ 5. ὶ ΠΟΙ 

ψ ἢ ἴῃ δοοοτάασπσα ἢ (Π6 σοηεσαὶ στα]θ. ΟἿ. ὅόορη. Ζγαεἦ. υτ΄ς 5351 
Δ πη οοο. Κυπηπου, νυν ἢ 118 Δαπλϊτεἴπο {πα 1ῃ6 Ῥοποιη οδῃ ΟΠΪΥ τοίευ ἴο 
νγπαΐ [Ο]]Ονν5, 511} τεϊαϊηξ {Π6 καὶ ἃ5 Δ " ἐχρ᾽ δηδίογυ ραγίϊο]β᾿᾽, ἃ βιισσεϑ- 
τίοπ ὙΠΟ 15 Βοπηθυγηαΐ ϑβΡΊ Ιου 51Υ δἀαρίεα ἴο τηδεΐ [Π8 τοααϊτοιηδηΐβ 
οὗ [μ6 ργββεηΐ ραββασθ. 

ὃ. 23. εἴα χαίρει"] “εσρείφα ᾿ϊ, “ τυοτα λατδ 710716 ο7 ̓ ι᾿΄. ἘῸΓ 
ἐπ6 ρῆγαβε ὅσον τριχοίνικον,, οἵ. ὅσον ἑξακόσιοι (1. 8. 6), ἀηὰ « ἀοιθίι] 
τεδάϊηρ ὅσον εἴκοσι ἴῃ ὃ 21. 

8 28. ἵνα καὶ ἐγὼ... ἔχω] “50 {πα 1 207 1γι5έαπεε.... ΟἾΞοΥνα {πὸ 
ἐγδηβίτοη ἔγομη ἃ ῬΌΓΤΕΙΥ ΘΈΠΕΓΑΙ βίαίεμηθπί ἴο {Π6 Ραγί!ο]8Υ οαβα νυ ΒΪοἢ 
[6 Ξρβαῖκεσ ἢΠδ5 ἴῃ νἱεν,. 

8 29. τί ποιήσει] 80 ΚιϊΠΕΥ δπα ΨΟΠΡτεοῆς ἢ [Π6 ἔσο Ἰεδαϊησ 
Μ55 : Μδοιηῖσμδεὶ ου {πε οἴπεὺ μαπα τείδϊηβ {ΠῈ ορίατινε ποιήσοι, ἃ τηοοά 
ΠΟ, Ἃἃ5 ΚΠ ΠΟΥ Ροϊπίβ οαΐ, σαηποῖ σουγθοῖΥ Βα τπιϑεα ἴῃ {πα {ιΐαγε ἴο 
ΕΧΡΓΕΒ55 αἰομόέξ οὐ ἀεσίζαΐίογε ἴῃ τεσαγα ἴο ἃ οοτηϊηρσ ἐνεπί. 

ὃ 30. ὑποπεπωκὼς] “γ85 Ξοιηθννμαΐ αν σΌΠΕ ἴῃ Πὶβ οαὔρϑ᾽, 866 
ποΐε οἡ ὑπέφαινε ἴῃ 11. 4. 7 ΔΠ4 ἀσαΐῃ ἴῃ 1Γ. 2. 

ὃ 31. προϊέμενοι] ἀχί [6 οοπιπιδπίαϊους ΠΝ ἢ δχοθρίϊοη ππάρτ- 
βίδῃηα {Πϊ15 Ῥαυξοῖρ]6 ἴῃ δῇ Δ Όβοϊαΐα 56η56, ΤΕρ ΥΪηρ ἴξ ἃ5 ἃ τοτα εααΐνα- 
Ἰ1εηΐ ἴου {Π6 ΠΟΥ ῬΡῆγαβε προϊέμενοι ἑαυτούς. 1 ολη βπά, Πονγενεσ, πὸ 
Ῥαββασα ΠΟ ἢ 1η {Π6 ᾿Ἰθαβί ἄθρυθα νγαυσαηΐβ {Π15 ἘΧρΙἀπατίοη : {πΠ6 νεῦὺ 
Ῥεΐπρ' πβπ 8 ΠΥ σοπδίγποϊεα νυ ἢ ἃ 5 πη ρΡ]Ὲ δοσιβαίϊνε (6. σ. ἔρανον ἴπ ΤΉσυο. 
1. 43, εὐεργεσίαν ἴῃ Ῥὶαΐ. ογρ. 520 6), [ῸΥ νν]οἢ ἃ ῬαγοΙΡΙ4] οἰαιιβα 5 
ΒΟΙΘΕἸΠη65 Ξα Ὀϑετπἰεα (6. σ. ἡμᾶς προέσθαι ἀδικουμένους ἴῃι ἼΠιιο. 11. 73) 
Δ Πα] ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙ]Υ͂ 8Δη ἜΧχρΙ απαΐουυ ᾿πΠΠ1ν Ὲ 50 ἢ 5. [ΓΕ] ΘΠΕΥ [Ό]]ονγ5 [Π6 
νεΓὉ παρέχειν. ΟΥ̓ [Π15 Ἰαίίεγ σοπϑίσισί!οη τῦα μάνα δὴ ἜΧϑιΏρ]6 ἴῃ 1,05. 
130 σ΄ 7:1. (ἄγειν προέσθαι). Τ)εα]ησ ἢ [Π6 Ρργεβεηΐ ραβθᾶσθ οἡ {Π6 
5816 ΡΓΙΠΟΙΡΙ6, 1 5Ποι14 οοπηβοΐ [Πε νεγῦβ πονεῖν ἀπ προκινδυνεύειν νΥΣΊ ἢ 
ἴῃς Ῥαγτοῖρίβ προϊέμενοι, ἰγεαϊίησ ἐθέλοντες ἃ5 Δη ἱπάδβρεπάθηΐ δα]πηςΐ : 
“παΥ, ἵππον ἔτθοὶν ἀβαϊοαΐε ἴο γου {Π6 βθύνίοα οὗ Ἰαθουτγίησ οἡ γοῦν θα ΠΑ] 
ψΙ ἢ ἃ τοδάγ νυ 111". 

πολλὴν χώραν τὴν μὲν. -τὴν δὲ] ΕῸΓ [ῃ6 σοπδίγαοξίοη, 566 ποΐθ ο ὙἹ- 
4. 3 (χωρίον, τὸ μὲν...ὁ δὲ αὐχήν). 

8 32. συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας] " ἀπά, 5 πη ]Π ΓΑ ΠΘΟΙΒΙῪ 
ὙΠ ΧΕΠΟΡΠοη, επαρεϊθα νγηαΐ νγὰ5 16 ἴῃ {ΠῈ ὈΘΔΚΕΥ προῃ ΠΪἶβ5 ρεγβοη᾽. 
ΤΠ ουβίοτῃ ἴῃ αδβιίοη 5. τείθυγεα ἴο ὈΥ ΡΙαΐο 85 [Ὁ]]ονγ5 ἴῃ Ζερν. 1. 
637 Ε: Σκύθαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παντάπασι χρώμενοι γυναῖκές τε καὶ 
αὐτοὶ καὶ κατὰ τῶν ἱματίων καταχεόμενοι καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα 
ἐπιτηδεύειν νενομίκασι. Τῇ ἀδιεΥπιϊπίησ {Π6 τεδάϊησ οὗ ἐπ ραββασα θεΐουε 
1.5, ΟὟΤ σΠοῖσα ῬΥδοίοαΠΥ 1165 Ὀεΐννεαη ΚΠ ΠΟΥ 5 ἐεχί, ψνοἢ 1 Πᾶνα 
αἀορίεα ἴπ {π6 ρῥγεβεπί εὐϊίοη, δηά {παΐ οὔ Πιπάοτέ ἀπαᾷ ΟΠ Ρτεοῆὶ 
ὙΒΊΟῊ βίαπαβ ἴπι|5: κατεσκεδάσατο μετὰ τοῦτο τὸ κέρας. ὙΠΟ ΟΠ] οί οΠ5 
ἴο ἴΠ6 ἰΟΥΠΊΕΥ ταδα Πρ ΥΘ, 85 ἃ σὰ]θ, Ῥαβεά ἀροὴ {Π6 στουπᾶ {Παΐ [ΐ 
Ἰπ]Ρ|165 [6 ραγίοἰραίίοη οὗ Χθπορθοη ἴπ ἃ οἰβίομῃ οἵ νῇηϊοῆ, 45 ἃ 
ΒίγαΠσΘΥ, Π6 νγὰ5 Ργεϑ Δ ὈΪΚ ἱσηογαηΐ. ΝΕ τητιδὲ τα ΘΙ ΌΕΥ, ΠΟΥΡΈΨΟΙ, 
{Παΐ, Ἴδε ΠομΠρουΠα συγκατεσκεδάσατο, ὙΥΠΪΟΙ 15 ῬΥΔΟΙΙΟΔΠῪ ἀεοϊβίνε οὴ 
186 Ροϊπί, ἀρ βδῦβ ἴῃ ἥνε Ἰεδάϊησ μ55, δπᾶ ἴῃ ἃ ἰγδηβουὶρί οὗ 1ῃ8 Ρα5- 
βᾶσα σοπία! θα ἴῃ ΑἰΠαπδειιβ, νυ Π 116 γα 5Π4}} Παυά]ν ΡῈ γαϑἢ ἴῃ βιρροβίην 
(μαι ΧΕΠΟΡΠΟη τηδὺ ἤαγα μά ῬΙΙ͂ΟΥ ᾿π{ϊἰτηδίϊοη οἵ Π6 συ ποηΐθ5 ἴο θ6 
οὈϑεγνεά αἵ [Π8 ἔβαβί. 
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εἰσῆλθον] «-σνὦ. ἄνδρες ΟΥ̓ τινές, ΘἸΓΠΘῚ οὗὨ ὑνΠ]οἢ. ταν ὈῈ6 ΘΌρρΙ θα ̓  
[του ἴΠ6 ραγίϊοιρια αὐλοῦντες. οἵοις σημαίνουσιν, " οἵ ἴπΠ6 Κἰπα ᾿ι56α [ῸΓ 
σἰνίηρ βἴσηα]β ἴῃ ννατ᾽. 

ῥυθμούς τε καὶ οἷον μαγάδι σαλπίζοντες] “ ΡΙαγίησ ἔππὲ5 ΙΓ {ΠΕ γ᾽ 
{πατη ρεῖβ Δ ηα δἷγ5 Πςθ [Πο56 ψ σῇ ἀγα ργοάποεα Ὀγ {6 Πατρ᾿΄. Ασοοτῖα- 
ἴησ ἴο {Π6 658 δι πουι165, {πὸ γεαραοἶς νγαϑ αὶ [ΓΘ -σογπεσθα ᾿ηϑίγαϊηθηΐ, 
πκὸ ἃ ΒΆΤΡ, ψΙ ἢ ὈΜΘΠΙΥ ΒΕΓ ΠΟ 5 ΔΥΥΔησϑα 1 Οοἴανεϑ. 

8.33. ἀνέκραγέ τε πολεμικὸν] «ταῖσδ ἃ τγαῖ- (οἰ Ων ὦ 
ὃς 34-:΄Ἴἴῳ,ηρα. “12 ἐλε εἰοσὸ οὔ ἐλε εγιίεγέατ727)),1071. τυαίεες γε σοί ͵,»ν» 

ἐλε γιῖρλέ, απτα ϑεμέλες καἰ αὶ γιφοίηο οΥ ἐλὸ Ογεοβ οὔίεεγς ἐο τυλοηὲ ἀξ 
2γοῤοσες ὧγὲ 1) εἸ]αΐο αἰήαεξ, τέῤογε ἀϊ5 7οεΣ ὀούογο ἐΐεν σἀοιαῖ σαϊ7ὲ 272- 
)ογηιαΐζογι οΥ λῆς τπέτο αἰίίαπεε. “αν αἰἰοῤίοω! ἐδὲ στ σεσέϊοτις ὁ Δ ἐ710- 
2Λλονι ας ἔο ἐλε αϊεῤοσηέτογι ὁ ἀϊς ἐγοοῤς, λε εὐπερόρεος ἢἰς γιαγεῖ μοῦ ἐδὲ 
6716),,}, ὧδέ γιϊαϊγιῖολέ, ση7,2715171.0. ἐἤοηε 172 ἐλεῖγ οτλίαρος αγιαῖ σέσδε7, 172,5 ἃ72 
ἐα5} ὉἹείογγ. 

παραγγεῖλαι ὅπως... εἴσεισι] ὍΠΕ σοποίγποίοη 15 ἀπαϊορσοιβ ἴο {παΐ οὗ 
παρασκευάζειν, ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἴῃ σοι ὈΪΠαίΟη ἡ] ἃ Παΐπγα ᾿παϊοδῖνα, 
ΙοΥ ΠΟ 566 ποία Οἢ 1. 1. 4. [Ι͂ἢ Ῥοίἢ δαβθβ αἰϊζεηίίοη 15 ἀγαννῃ ἴο {Π6 
μερί οαϊ γαῖ ου {πᾶ ἴο {Π6 2)72οσε οἵ {Π6 δοιϊοη---ο {86 σπαγαοίεσυ οἵ {Π8 
ΟΥ̓οΥ γαῖ πεὺ ἴμαη {πὸ οἰ]θοῖ νυ ΠΙ ἢ 1 σοπίεμιρ]δίεβ. 

ὑμῖν καὶ ἡμῖν͵] Οὔδεινα (ης {γαηβιτοη ἰο Π6 αἰτεοῖ παγγαίίοη, απ 
σΟΠΒα] {Π6 ποΐε οη ὃ 28. ὙΠα Ῥεβί βαϊίουβ 411 σοπουγ ἴῃ {Π15 το ϊησ ἴα 
ῬΙαςα οὗ ἡμῖν καὶ ὑμεῖς ν᾿] ἢ 15 ἰοπα ἴῃ [Π6 1 ΘΥΙΟΥ 55, ἱπουρσἢ ἴμ6 
Ἰαΐίον, ππαουβίοοα αἃ5 [Ο]]ονν5, Ρταβθηΐβ ἃ ΨΕΥΥ 1πί6]}1σ10}]6 56Π56 : “[ΟΥ̓ΟΌΥ 
ΘΠΘΠ165 ατα οὗ Τ γαοίδη ἀδβοθηΐ, ἀπα 50. {κα νῖθα ἄτα νοῦ οἵ Ππθη ς᾽. 
ΟΥ̓ [Π6 νατίοιιβ ᾿πίθυρυθία 05 νῃ]οἢ Πανε θεβη ργτοροβεᾶ οὗ {πε τεδαϊησ 
1π {Π6 ἰεχί, 1 τ ἢ ρτείευ ΤΙ οΥΓ 5 : “ΤΟΥ γο2ε7, ο71ε)1ῖε5 ἀγα οἵ ΤΉγδοϊδῃ 
ἀεβοεπί, ἀπ 50 Πκαννῖβε αὐθ ὁλίγ' ἡγϊοραῖς᾽. Τὴ ΕἸΓΠΕΥ οαβ6, [Π6 τηοῖϊνα 
Του {Π6 οὐ εὺ 15 ΘΠ] Ά}}Ὺ οἰθατ, βῖποθ, ἴῃ {Π6 δνεπί οἵ ἀἢ αἰΐαοκ ὈΥ πἰσὮΐ, 
1τὴ68 Πόηα]ν ΤἬὨγδοϊδηβ ἴῃ {πῈ ατεεὶς σα Ρ ταϊσῃξ Θα5}]γ παν Ῥθδη πιΪ5- 
ἰδίζθη ἴου [ο65. 

ὃ. 25. οὐδὲν ἔτι) ΤΠΐ5 Δάνουθῖαὶ τὲ οἵ οὐδέν, οα΄ ΠΟ γε Πᾶνα 
ΤΟΟΘΏΓΥ σοπηπιθηϊθα, οσσατϑ ἀσδῖη ἴῃ ΝΠ. 6. 26. 

ἀποκαλέσας] μεταστήσας ΟΥ̓ μεταστησάμενος 5 ἴΠ 6 ΤΟΥ 5118] ν Ὁ 
1πι {815 σοηποχίοη, ἀποκαλεῖν ᾿γοϊησ' τατον Του πα ἐχοορί 1ῃ {Π6 βεοοη αΥγ 
5656 οὗ “τευ ηρ᾽ (6.5. 1η 727ε72. 1. 2. 57).- 

8. 27. εἴπερ νυκτὸς πορευσόμεθα] ἘὸῸΓ {Π6 ΘΡ6ο1Α] ἔοτοα οἵ εἴπερ, 568 
ποίβ οἡ ΨἹΙ. 1. δόὄ. 1π ὑγϊεΐ, ἴἰ βίαϊες [ῃ6 οαβα ἃ5 δῇ χϑβϑέλη δέϊοῦε, νυ Ὠ 116 
εἴγε βίαϊεϑβ 1 α5 ἃ μαεύ. ὙΠῸ βεπίθησα 15 Δη ᾿πϑϊεσαηΐ ομα οὐγίηρσ ἴο ἴπ6 
Ἰαχίαροβιζίοη οὗ εἴπερ. ..εἰ, ἔοΥ νΒῖομ, Πονγανεῦ, σοπρασα 11. 2. 31 (ἢν δέ 
τις ἀπειθῇ, ἢν ψηφίσησθε), απ ΟἸΠΕΥ 5] ΠΟΥ Ράββασαβ ἴο ΨῃΪοη 1 Πᾶνα 
σΔ]164 αἰϊεπίϊοη ἴῃ {Π6 ᾿πἰσοάιιοίίοη. Ἐχοθρίίοη τπδὺ Πκοννῖδα 6 ἴακθῃ 
ἴο {Π6 ἰδὲ οὗ εἰ [οὐ ὅτι ἴπ [15 πα 51 ΠΉΠΑΥ σα565 (6. σ. 1ἢ 111. 2. 22) Οἢ ἴΠ6 
ΒΟΟΓΘ Οἱ ΔΊ’ σῈ] α ΑἸ Πα Υ πν ῖ ἢ ΤΠπογά 465 ἀπα πε θοϑὲ δαΐποῦβ 
Πᾶνα βιπάϊουθὶΥ ἀνοϊθα ὈΥ παρ] ουπσ ᾿ξ ΟἾΪΥ 1 ΟΠ θ᾽ Παΐ!οτβ ΨΕΙΟἢ 
ΕἰτΠεῚ ἢχ οὐ τοϑίσιος [Π6 δρρ]ϊσαϊίοη. ΕῸΓΪ ἘΧαΠΊΡ]6, 1Π 1Π|. 2. [7, ΠΕΤΕ 
1Πς βαῖὴδ Ἰάϊοτη 15 ταρθαίθα, τ ψν1}] μῈ ἔσαπα {Παΐ ἴΠ6 ᾿πἰτοάποίίου οὗ [Π6 
πορσαΐνα ἴῃ ἔῃ6 ῥγδθνίοιιβ οἰδιιθα γα] ϊθνεβ {Π6 βεῃίεμοβ οὗ δὴν σπαποα οὗ 
ΤἸβοομβίγποίϊοῃ. 

ἡγεῖται] “ΠΕ ποιηϊηαίϊνε 15 ἴο Ὅε βουσῃϊ ἴου ἴῃ πνΠαΐ [Ο]]ονν5 : “ἴπδξ 
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Ῥοτγίϊοη οἵ {π8 αὐτὴν ἰθαβ ΗΟ ἢ ἴῃ βαρ Ραγ ϊσ]αΥ σαβα την Ὀ6 αὶ 
δαἀαρίεα ἴο {Π6 τευ γθιηθηΐβ οὗ [Π6 σοι πίγγ. [Ιἢ ΠΠ. 4 ὃ5 18---23 ἃ 511] 
ΤῆΟΥ6 Εἰα θογαΐθ αὐγαπσθηηεηΐ οἵ [Π6 [ΓΟΟΡ5 15 ἀδνβϑά ἴον {πῈῸὸ βρισροβε οἵ 
Βθουυησ ἃ Οἷοβα ἀπα σοπηραοΐ οὐου αὐχπρ [Π6 τηᾶτοῇ [Ὠτοιρ δ 
ΘΠΘΠΊΥ 5 ΘΟΠΠΙΤΥ. 

περιπίπτουσιν ἀλλήλοιΞ5] “[411] ἴοι] οὗ οπβ ἀποίπογ᾽, Τὴ νεῖ 15 ἃ 
Τανοῦγιῖα ομα ] ἢ Ἡ τοάοίιβ πα ὙΠ ον 1465 (6. σ. Η οτοά. ν111. τύ. 80, 
ὙΠαΟ. 11. 05) ἴοΥ ἀθβουθησ [Π6 σοηϊιβίοη σαιιβεα ἴῃ ἃ βθα-ῆσῃς ὈΥ͂ 
ΘΟ ΥΟΙ5 ΟΥ̓ ΑαΪγ-τη ηοθινγεα νε556]5. 

ἃ 30. εἶπον] 50. Θϑαςῃ85 ἀπ ΧοπορΠοη : ἱπαδθά, [Π6 οἴ ΠΟΥ ΠΟΠ,]- 
παίνεβ ΠΟ ἢ πᾶνε ῬΘῈΠ Ρτοροβϑά (ε. σ. πε 7Ζἡγαεΐαγι5, 5 Μδομ ΟΠ 86] 
βισσοβίβ, οὐ υδσφζλος αἱ ἔμ6 φεογ6γαἦς, νν Πῖο ἢ 15. Ψ ΟΠ] ΡΥ ΘΟ 5 Ἐχρδηδί] 0) 
ἀΥγ6, 1 {Π1η1κ, Θπέγεὶν ουἱ οἵ Κααρίηρσ ἢ [Π6 σοηΐοχί. 

κατὰ τὴν συγγένειαν] “ἴῃ τοῖοι οἵ ἴῃς αἰῆ ιν Ὀαίννεθη πο Ὁ.Ό. ὙΠῸ 
ἴουτη ᾿Αθηναίαν 15 ἴῃ [Π6 πιαὶη ἃ Ροδίϊος οπθ, ὁσσυστησ τηοβὲ {ΓΘ ΘΠΕΥ 
ἴῃ ΑὐἸβίορ δ η65 (6.5. ἰὴ «4. τύό52, “ ψιῖξ. 760), Ὀκὲ πιϑεα αἰθο ὈΥ Ρ]αΐο 
ἴῃ Φμέλγα. Ρ. 82. 12. [Ι͂ἢ πε ργθϑθηΐ ἰηβίαηποθ ἴ ἀρρβαῦβ ἴῃ ἴῆτεα ουΐ 
οὗ {πε ἤνε ᾿βαάϊης Μ53, Δ η4 15. ΨΥ ΟἸΘΑΥΎ βιρσεβίβα 1η 811 {Π6 τε- 
τη] Π6Υ. 

ὃ 41. καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος] “Θνεῃ ψγΏΘη Π6 Παα Ῥδεη τπατοπίηνσ 
ψῈ ἃ 5Π14}1] σοι ραηγν᾽. 

σκεψάμενός τι ἥξω] “1 ν}1}] τεσοηποῖίγα {πΠ6 σοπηΐγυ, δπα ΡῈ Ῥδοῖὶς 
δΔηοη᾽. ΕοΥ [ἢ οτος οἵ εἴη... ἡγούμενα, 566 ποία οἡ ἣν δυναμένη (11. 2. 13). 

8.44. κατιδὼν] ὍΠδ6 ἴοτοε οἵ {πε σοιπροιπᾷ 15 1655 σογίαϊη {πᾶ ἴῃ 
1. ὃ. 2Ζύ «πὰ 1ν. 3. 11, ἴΠοῸΡρῚ {Π|6 πι588] γα θὴρ (΄ πανίηρ αἰεδεγζοα [Π6 
ψΊΠ]ασο5 ᾽) 15 ὈΥ ΠΟ Τη6 85 ἱπαρρτοργίαΐθ ἴπ σοηπθχῖοι νὰ (ῃη6 σοηίοχί. 
Τι 15. Ῥοββί]θ, πονγενοσ, ἵπαὶ {πΠ6 δααιίοη οἵ {π6 νψοτβ ἐπὶ τοῖς ἄκροις 
1ηΔΥ Ὀ6 ἃ τβαϑοη [ΟΣ ἀπ ΘΥβίαπαϊηρ [Π6 Ργεροβιίοη ἴῃ ἰἴ5 ῬΥΪΠΊΑΥΥ͂ 56η56 : 
“λαυΐ,ιρ" ἰοοζειΐ αὐτο: τέῤογε ἴΠ 6 ν]]ασοϑ᾽, 

καταθεῖν] Ἐφρεχεσεῖῖο : " ἴο σα!]ορ ἄοννῃ ἱπίο {Ππ ρ]αϊη᾽. 
8 46. τοὺς εἰς τριάκοντα ἔτη] Οὐ 81] {Π6 ραββασεθ ννῃΐο ἢ παν Ῥθθη 

αυοίεα ἴῃ σοπἢτγπηδίίοη οἵ {Π6 ΠΘοΥῪ {παΐ ΧΘΠοΡρΠποη αἱ {πΠ6 ῥγεβεηΐ 
τηθ σαῃ πᾶνε Ῥθθη {Π{{16 τηοτα ἔπαῃ {ΠΙΓΓΥ γεαῦβ οὗ ἀσὰ, [Π6 πα Ὀείοίε 
Ὁ5 15 ῬΡεύπαρβ {Π6 βίσοησοβί δηα {Π6 τηοβί σοπο] βῖνα. 

ἐτρόχαζε!] ὙΠοΟΙΡΉ τερεαίβαϊν πϑεα ὈΥ Χοπορποη, δηα οπςσε, αἱ δὴν 
ταῖβς, Ὀγν ΗἩετοάοίιβ (1Χ. 06), {π6Ὸ νεῖ τροχάζειν 15 ἀἸδοοπηίαπαποβα ἴῃ 
Ῥίοβα ὈγΥ {π6 ριισα Αἰεοῖσίβ. ΟἿ, Τοῦ. Ζλγγ},). 582, αηὰ Βεῖϊς. “γεεα. ΟἿ. 
τροχάζειν οὔ φασι δεῖν λέγειν, ἀλλὰ τρέχειν. 

8 47. τάδε δή...ἃ σὺ ἔλεγε] ΤΠεγα 15 σοῃοϊ ἄθγα Ὁ] 6 αἰ που] ἴῃ 
ἀειθυμϊ πη [Π6 Ῥατ οι ΠΥ 5ΒΡρεθ ἢ οὗ ΧἜπορποη ἴο ννῃϊοἢ {Π|5 ραβϑδασα 
γοΐθυβ. ὙΠῸ Ὀαθὶ δας ου 165 ἀἰβοονοὺ ἴῃ 1Π6 ψογάβ ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι 
κιτ. Ὰ. ἂτὶ ΔΙ] αδίου το [η6 δἄνίοε τεπθυεα ῬΥ Χεμορῃοη ἴῃ 88 37 Πα 58. 
Βαΐ 1π πεῖ [Πογ οὗ [Π658 βεοίϊομβ ἄὺ ννε Ππα δὴν βίατθπηθηΐ {Παΐ ἰορ ῖ ΠΟΥ 
Ἰαβίῆοβς. [15 εχρ᾽παίίοη, πουρὴ {παν σοπίαϊη, 1 15 ἴτιι6, ἃ σἜηεγα] 
νγαυηϊησ ἀρσαϊηβί ἴΠ6 ἀδηρσοίβ ἴο νυν ΠΟ ΓΟΟρ5. αὐτὰ Θχροβθά ὈΥ αἰβρβυβίοῃ 
Δ Πα Ἰδοϊαί!οσ. 9111] 1655 βαιἰβίαοίουυ 15 1Π6 βιισσεβίίοη οἤεγθα ὈΥ Βούπο- 
τῇδ πη, {Παΐ ἘΠ6 τνογάβ ἔχονται οἱ ἄνθρωποι σοηῃίαϊη {πε ρΡοϊηΐ οἵ {π6 4}1π- 
5100), ἴΠ6 5 ]θοῖ οἵ ὑυΠΙ ἢ τηαν, Π6 {10 Κ5, θ6 Τοὰηα ἴῃ {Ππ6 σαβια] Ῥυα- 
αἰοίίοη οὗἨ ϑιισοθθθ τηθπιοηθα ἴῃ ὃ 21: πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ 
ἀνδρας καὶ γυναῖκας κατακτήσῃ. 
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ἀλλὰ γὰρ] -ε αΖ ε71171. 866 ποίβ οἢ 11. 2. 28. 
ἔρημοι] “ «Ἰοπε᾽, “πηργοίεθοίθα᾽, ΠΟΥ 5 ἴΠπε δα ΔΠΥ͂ ϑγαΥΥδ ἢ ΤΟΥ [αἸκῖ Πρ’ 

τῆς αἀ]εοῖϊνε ἴῃ ΔΠ δοίϊνε 56 Π56, 85 5016 οἵ {Π6 βαϊΐουβ πανα βιισραβίθα 
ἴῃ οοηῃϑιεγοϊζοη οὗ τῃ6 οομπίεχί. (Οἵ. ἔρημοι ἅμαξαι Ἰῃ 11. 1. 4; ἐρήμη 
πόλις ἴῃ 1. 5. 4 ἃη4 [Πε6 τόσα αἰποι]ς Ἔχργθϑβίοη σταθμοὺς ἐρήμους ἴῃ 
11. 4. 27. ἴῃ ἄλλος ἄλλῃ διώκων νγα Πᾶνε ἁποίπευ ᾿ἰπϑίαηοα οἵ 2.7 706 
αὐῥοσίέίογε (οἴ. 11. 1. 15}, ὙγΝΠ116 μοι 15. δῇ δἴπῖο ἀαίϊνα, κα αὐτῳ ἴῃ [Π6 
[0] οννῖησ βαπίθηοε : οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο (1. 2. 4). 

8. 48. συνηλίσθησαν] ΤῊΪΒ5 ΡΙΌΓΑ] ἄοεβ ποῖ ΠΕΟΘβΒΑΥΠΥ ΘΟΙΠΘ ὉΠΩ͂ΣΓ 
1Π6 βαπῖθ οαΐθσουυ ἢ ἦσαν δὲ ταῦτα (1. 4. 4), ἀπά {Π6 Ῥαββασεβ ΟΠ 
ὙΠ ἢ 1 Πᾶνα σοτητηοδπίοα ἴῃ {πε ᾿ηἰσοάποίίοη. Νοῖ ΟΠ]Υ 15. {Π6 τηαβοι- 
Ἰ11πε βόες πο εα ἀπιοπρ {πῸ 5] οῖβ. ἴο νυ Π]Ὸ}} 11 τοίευβ, θαΐς {π6 5αὉ- 
βίαπίϊνε ἀνδράποδα 15 ἴῃ 1[561{ εαπῖνα]οπξ ἴο ἃ πη βου] 6 ΠΟΙ. 

ἙΘσΠΆΑΡΤΈΕΝ ΤΥ΄ 

8 τ--6. οδελζες ὦτιγη5 {ἦε εαῤῥμγει οἴζαρες, ἀρὰ 7ογτυαγας ἐλ 
2{μρια67 ἐο Ζεγγέλης ἴο ὧς εἸδῥοσεα οΥ ὧγ δσαΐθ. «δευόχίέν οὔ α 7 λγαεῖαγε 
τυϊγιζεγ. 712 ἀγές οἤ ἐλε ἐγιλαῤιίαγιίς. ΑἹ γιεσδασε ἐς δογεΐ ἐο ἐδε γχοτιγεζαϊ7 
ἐγίδες γε γ171ι,0 7617 σηεὀγιϊδοῖοτ. Ζ77}056 τοῦ γεδε αγὲ αἰξαςσζεαί 2): 
ἐλεῖγ οἱζαφες, αγιαἱ αὐ τοῖο αγὸ εαῤέτέγεοα αγὲ 5ἠα1221. 

οἷα πείσονται] ΟΡΞβετνο {Π6 ὑγαηβι [0 οἵ Πιοοί, ἃ πα] σοΠΊΡαΥα ὈΥ͂ νναΥ͂ 
οὗ ΠΙπβίσγαίοη ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἴῃ 11. 1. 2. 

8.2. διατίθεσθαι) (Γ΄. νι. 6. 37. ὙΤΠΕ ᾿πΠηϊῖνο 15 Θαπῖνα] θηΐ ἴῃ 56 η56 
ἴο ὥστε διατίθεσθαι, τα 15 αἀἀφα οἡ {Π6 ϑατὴηθ ῬΥΪΠΟΙΡΙῈ. ἃ5 καταθεῖν, ΟἹ 
ΨΠΙΟΙ γα σομηπηεηίθα ἴῃ ὃ 44 οἵ [Π6 ρῥγενίοιιβ σῃαρίεσυ. 1 Ψ1}} ὈῈ 
ΟΡβουνθα ἰπαΐ 1Π6 ἔσθ οὐάοθυ οὗ {πὸ νου 15. δ5. [Ὁ]]οννβ : ἀπέπεμψε 

. Ἡρακλείδην εἰς Πέρινθον διατίθεσθαι τὴν λείαν, [Ππουρὴ [Π6 δοοιβαῖϊνα 
λείαν, 45 {Π6 δ ρμαίϊς νγοσα, 15 τι564 ἴο Ἰηίγοάτοο {Π6 βεηΐθηςθ. 

ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον] “ΓῊΪ5. ῬαΙΓΙΟΠ]ΑΥ Ργεροϑβι(οη 15 ᾿ιϑεα δ5. Ῥεὶπσ 
1Π6 τηοβί σεπεταὶ απα ἸηΠ6 ἢ 6 οἵ 411 ἰῃοβα νυ ]Οἢ αὐ Θμρ] γε ἴο ἀεποΐς 
Ἰοςδ]γ. (ΟἿ ἀνὰ δῆμον (Ηοτη. 71. 11. 144), ἀνὰ σκότον “ἀῃγ]α {Π6 σ!οομη ἢ 
(ΓΠπς. ΝἼ1. 44). ΤΠδ δοοιιβαίϊνε πεδίον τητιϑὲ θῈ 5ῈΡΡΙ!Ϊθα ἅπαν Μ] 
ἐκλιπόντες ἴῃ ἴΠ6 [Ο]]Οννησ Βα πίθ ποθ. 

δ. 3. οὕτως] Τὸ Ὀὲ ἰαἸζεὴ ᾿παθραπθηι]Υ : “ σο]α 20 σφε α7ὲ χέρι, 
οὗἉ σφε φθ2) 671}. ἃ ΠΟΙ ΒΕΓ ΟΊ]. ὙΓΠΙΟΠ 15 ἜΧΑΟΕΥ τοργοάποθα ἴῃ ὙΠπιο. 
1Π. 81, οὕτως ὠμὴ στάσις προὐχώρησε, “ἴο σπελ ἠεγιοέλς αἸἰά οΥπ6] βεά! οι 
σο᾽, ΜΠΕΓΘ βοὴ οἵ {ΠπῸ βαϊίουβ παν Ῥεεῃ δα ἰπίο {Ππ6 τηϊβίαϊζε οἵ 
οοππηροίίησ οὕτως ΜΠ {Π6 δα]θοῖῖνα, [αἸκῖησ ΠΟ αοοοιπηΐ οὗ ἴΠ6 ΟΠΊΙ55Ι ΟΠ 
Οὗ [Π6 Δυίῖο]8. 

ὁ οἶνος ἐν τοῖς ἀγγείοι:] (ΟἿ, Ψεῖσ. (Ἰεογιρ.. 1Π1|, 3064, «αφιαμγζη6 δέει: 
γότες ἀμηηίαα 71, 

δ 4. τὰς ἀλωπεκίδα:] (ΙΓ. Ον. 7 γ75ζ. 111. 1ο. 10 : 

ΕεἰΦτις εὐ στείς αγεοηέ τπηαία 7γΐρογα ὀγαςεῖς, 
Ογαψῆθ εἷδ ἐοίο εογῴογε σοία αΐζε7ιέ. 

ζειρὰ.] ὙΠῸΕ ξειρὰ ΟΥ̓ σειρὰ ([ΟΥ {Π6 τγογά ἀρρϑαῖβ 'ἱπ ῬοΪἢ [Ουτη5) 15 
ΒΙΡΡΟΞΘα Ὀγ {Π6 θεβί δας ΠΟΥ 165 ἴὸ παν Ῥθθη ἃ ἰοηρσ οἰοαῖκ, νυν] ἢ αἰ- 
εγεὰ ἤτοσῃ {πῸ τρεῖς ὐλδαλλγ5 τηδ]η]ν ἴῃ (ῃς ἴδοι {Παΐ 1ξ σογεσεα [Π6 ἴδεϊ 

᾿ 



-ἰν. 15] ἌΧ, Ν. ἘἘ 

οἵ ἴῆς θασου, δπὰα νας ἰαςίεηθα τουπα (ῃ6 Ἰοΐηθ ᾿πϑίθδα οὗ τουπα τῃ8 
προῖς. [ΙΕ ἰ5 ππεμ!οηθα ὈΥ Ηετοάοίιβ (Υ11. 69) 45 ἰογτηϊησ ρατί οὗ {Ππ6 
ΑΥΔΌ σοβίππιθ. 

8 5. τῶν αἰχμαλώτων] ΑἋ ρατγέϊξϊνε σεηϊίνα, {κὸ σταθμῶν ἴπ 1. 
ΠΕ - 

ὅτι... ὅτι] Τα σϑρειεοη 15 ᾿πο]οσαπηΐ, ἀπά, 8ἃ5 1 Πανα ποιϊςεά ἴῃ {Π6 
Ἰηἰγοάποίοη, ὈείγαΥ5 ἃ σαγ61655 Δ ηα ᾿παγϑίϊο βίγ]6. Βαΐ {Π6 γβαρρβαῦ- 
Δ ης6 οἵ ἴῃς σοπβέγασίοη ἴῃ {Π|5 ρασί σα] αγ ῬΟΟΪς 15 ἱπηροτίαπί, ἔοσ, νϊενγεα 
ἰπ σοῃηποχίοῃ ΨΥ ΊΓΗ 1[5 ΟσσυστΈ ΠΟ 6 ἴῃ ΘΑ ]ΠΕΥ ΡουΓΟη5 οὗ {πε νους (ε.5. 11. 
2. 17 ἀπά ν. 6. τ0), ᾿ξ ΞΡΡΙ1ΙῈ5. ἃ ξίσοησ δύσιιπηεηί ἴῃ βιρροσγί οὗ {πε 
1ΠθοΥΥ {παξ [Ππ ἐπεῖσα «“γαῤαςῖς, ἴῃ [Π6 [ΟΥΤῚ 1ῃ ΝΠ] νγῈ ΡΟβ5655 1ΐ, νγὰ5 
ἴῃ ἔδοΐ [Π6 ννοῦῖκς οὗ οπε παπά. 

τῷ λιμῷ] ὙΠε ἴοτοε οὗ [Π6 δύίῖο]α 15 ρσοραθ]ν ναί ΚΠ ΠΕΥῚ βιιρσεβίϑβ: 
“ΈΠον νου] αἷς Ὀγν {ΠῸ ἔδπηῖπα ἔπαξ νου] δηβιε᾽. 

ὑπὸ τὸ ὄρος] ΑἸ δοουδαίϊνε οὗ εχζοιδίογι, οἵ ψ ΠΏ τα μαννα μαά 
γταρϑαϊβα ἘχαπΊρ 65 ἴῃ σοππαχίοῃ ἢ παρὰ Δηά ἐπί. 

δξ γ-τ-ιο. «411 οῤίδοιϊξ {72 ἐλε σαγηιῤαῖρτε. 
᾿Ἐπισθένης...᾿ Ολύνθιο5] Τὸ πάρε ἔτοπι ἃ ποίϊςβ ἴῃ 1. 2. 6, 1ξ 15 ὑσοθα- 

ὉΙ6 τῃαὲ ἘΡρίβίμεμεβ Ἰοϊπεα {πε δΙΤΥ ἴῃ (πε ἰταίϊη οἵ Μεποη, [πε 
ὙΠΕββδ]δη. 

8 8. λόχον ποτὲ συνελέξατο] Τί ν»]}] 6 γε οΥϑα {παξ [Π6 δτηοιιβ 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ͂ οἵ ἘΡαμπηϊποπηάδβ, οδ]]εα {πε ἱερὸς λόχος, σοππίϑίίηρσ οἵ ὅοο τηξβῃ, 
νγᾶ5 Ἔσο ]εα οἡ ἃ βοπηθναΐ 51τ 1187 Ῥυϊης 16. 

8 το. αὐτὸν ἀντὶ ἐκείνου]ἢἠ͵:Ἑ ΝΥ ε 5ῃο]4 παίΐυγα!Πν μανα Ἐχρεοϊεα ἀντ᾽ 
ἑαυτοῦ, ΠΟΙ ἄοεβ {Π6Ὲ ράββασε αποίεξα Ὀγν Κύμπευ τῇ 1Ππβίγαϊοη οὗ [Π6 
ἰοχὲ ΠῸΠῚ 1. 3. 20 (καὶ Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ) 
Ῥτεβεηξ [ῃ6 ἱΥΓΕΡ ΠΑ ΠΥ ἴῃ 50 5ἰτἰκὶπσ ἃ ἴοιτη, Ὀβοδιβα [Π6 οἸθασπθβ5 
οὗ {Π6 ςἰαίεπιεπί, ννῃ] ἢ σομη65 ἀγα ον ἴγτοπὶ {Π6 ἀπῖΠοΥ, ρυθο 465. ΔΗΥ͂ 
ῬοβϑΙ ΠΥ οἵ τηϊβοοηβίσιοίίοη. ΟἸἿΠΕΥ ἘΧχαπΊρ] 65 οὗ [Πἰ5 πιϑασα Ψ}}}1 6 
[ουπά ἴπ 1Π6 ἰπἰτοάποίίοη, Ποία ]Υ ΟΠ6 ἴτοιη 11. 5. 38, αὑτοῦ γὰρ εἶναί 
φησιν ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 

8. τι--15. 7014 ἐγοοῤ» δηεαηε 171. ἐλ γείσλῥοτγλοοαῖ " «ϑριεέλες ἀγα 
λὲς ,ολίρτυογς σοΐγιρ ἀἰστογι ἐο ἐλε ῥίαϊγι, τυλῖϊο ἐλ 1η}αῤΙίαγες ὁ 1λ6 »ηοτε7:- 
ζαΐγς αγὸ ἀεία 171 εὐεεξ ὧν Χερμοῤ΄οῦε αγιαῖ {λε Ογεοῶς. ζὔπαῖοῦ εουδγ οὗ 
εἰδείγ7ις ἃ ἔγιεσε, 1} ἐ7167,1} γαῖ ἐπ ε17 φγεῤαγαΐογις, αια] αἰΐασξ ἐδ εαηι 
ὧν τις ἠέ. 

ὀρείοις καλουμένοι.] “ἴΠ6 ἘΠΡΉΪαΠοΥς, α5. {ΠῸῪ ἀγα σα]]εα᾽. 5 1π|1- 
1ατῇν, ἴῃς Αἰμεηϊαηβ οὗ οἱά ψεέῦε 5υραϊνιεα ἱπίο {πΠ6 Ζραϊαξαις, 
“Ῥαγαζίατις απὰ Ζίαεγίαγι. ἴμς 1αϑι-παπγεα {06 Ὀεὶπσ ἴΠ6 πῃ δηῖς 
οὔ Πα ρ᾿απά5, ἀπά {Πεὶγ {16 (διε ἄκρια5) ΞΥΠΟΠΥπιοι5. ΜῈ ὄρειοι ἴῃ {ΠΕ 
ἰοχί. 

8 12. καὶ... διεπράττοντο] ὙΤΠΕ σοη]πποίίοη 1Π {Π|5 ἸάἸοΠῚ μα {ΠῸ 
ἴοτοε οἵ “ψνῆβεη᾿. (ὐοιηρατα [ΠῸ ορεπίηρ βεηΐεποε οὗ 11. 1. 7- 

σκηνῷεν] ΤῊΪΚ5 ἰοτπη 15 οἰ ΠΕ τεδα οὐ βιισρεβίεα ἴῃ {πΠῸ ἔνε Ἰεδάϊησ 
Μ85: σκηνοῖεν ἴῃ ἔὺ ἸΠΙΘΥΟΥ ΟΠ65. [Ι͂ἢ σομηηθηΐϊπησ ὌΡΟῚ {Π6 ἰδχί 
ΚύΠΠΕΥ ποίϊοες {πΠαὶ Χεποόρμοη 565 ᾿πα ΠΥ ΘΠ Υ 411 {π6 ΤΠγε 8 [ΟΥΠῚ5 
σκηνᾶν, σκηνεῖν ἀπ σκηνοῦν. 

ἐν ἐχυροῖς ἂν χωρίοι"] ΤῊδ ρῥγεβεπηὲ 5 οπθ οὗ {Π6 ἔδενν ᾿ἰπβίδποες ἴῃ 
ΜΠ ἢ τῆς τεδαϊηρ οὗ {πΠ6 ἔννο Ἰϑεαάϊησ μ58 15 ἀἰβογεαϊ θα Ὀγ Κὔμπεσ, {ΠῸ 
ψοτγά ἑτέροις, ἡΥΠΙΟἢ {ΠΕΥ̓ Ἔχ ὨΪΌΙ ἴῃ ΡΪαςς οἵ ἐχυροῖς, Ὀεΐπσ ππααεβίϊοη- 

ΧΕΝ. 36 
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ΔὈΌΪν τγεαϊς ἴῃ ἰΠ6 δχίγεηθ. 1 δπὶ ᾿πο] ]Π664, Πονγανεῦ, ἴο [ὉΠ ον {Πα πὶ 85 
τεσατάς [Π6 οτηϊβϑίοη οὗ {πε ννοτάᾷ ἂν Ῥείογε χωρίοις, ψΨὨΙοΠ, ἐπουρἢ 
Του Ὁ] 6 ΘΟ Ρ ἴῃ ῬοΟβι[Οη, 15 σευ Δ] ΠΥ Ποῖ βϑθηίαὶ ἴο πα σοηβίσγαοίοη, 
Δη4 ἄαπηαρσαβ, τπούθονθύ, {πὸ τῆγίμπι οὗ ἴΠ6 βεπίθποθ. Τὶ 15 οπηϊἰεα ὈΥ 
ΨΟΠΡτθομ τ, Μδοιῖοῃδοὶ δηα {Π6 τη) ΟΥἹΥ οὗ {Π6 εαἀϊίοτβ, ὑπ τεΐϊαϊηθα ὈΥ 
ΤΌ Π ΠΟΥ. 

στεγνοῖς ὦστε ἀπολέσθαι} “ὑπάεὙ σονετ, Ὀπί δὲ {Π6 τίϑὶς οἵ {πεῖν ᾿ἰγοϑ᾽, 
ΤῊς οἷαιθα ὥστε ἀπολέσθαι Ἰιγηϊῖ5. ΟΥ 4 πα}1Π65 ἴΠ6 δη]θοίῖνε στεγνοῖς. 
ΤΗΝ ἐχρ᾽απαίίοη οὐ [Π6 σοπϑίσγιοιοη ἀρΡΡαδὺβ ἴο ΠΊ6 5ΠΠΠΡΙΘΥ ἃ Πα τηογα 
φαΐατγα] τΠδη {ΠῸ οὁΠ6 Ῥτοροββα Ὀγ Μδοιηῖοῇδεὶ : μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς στεγνοὶς 
Ἰοὕύτως αὐλίζεσθαι) ὥστε ἀπολέσθαι. 

8 12. κατασκοπῆς ἕνεκα) “85 Δ ΘΧΟΙΙ56 [ΟΥ̓ 5ργίπο ουΐ ἴΠ6 σατηρ΄. 
ἘῸΥ τῃς οτος οὗ ἄρα, οἴ. τν. 2. 18- 

8 14. μεγάλοις σταυροῖς] “ἃ 5ἰτοηρ ρα] δα. Αβ ΠΡ, 5. 14 απᾶ 
ΟἾΠΕΥ ράββασεβ, καὶ “γὰρ σομῆγπηβ {Π6 βίαίθπηθηΐ ἀπ σῖνεβ {Π6 γβαβοῃ: 
1η6 επίγζαπος τουρῃ {πε βίοοκαάα θεΐηρ αἰ που] οὗ ἀοοθβ5 ἐχοερὶ ἴο ομα 
δοσααϊηΐεα ψ ἢ 1 πὰ [Π6 τηαβίου οὔ {Π6 Ποιιβα. 

8 15. ἐγένοντο κατὰ τὰς θύρας] “[οιπα {πΠεοΙηβεῖνες σύ ἰῃ6 ἀοοῦς᾽. 
1 15 βίταῃσε πον Ῥευβϑιϑίε ιν Κὶ ἸΠΠΘΥ ΤΟ]]Ον5. ΠΡ ΠῚ5. ΟΥΡΊΠΑ] ΕΥΤΟΥ 1Π 
τορσατγα ἴο {π6 ἔοσοα δηα ᾿πιουργοίαίοη οἵ {Π15 ργβροβιίοη. 866 ποίβ οα 
1. το. 6. Τη {ῃ6 ργεβεηΐ ᾿ἰπβίαηοα ἢ6 αἰβοονεῖβ ἃ 5Ρ6οῖα] ἴογοα ἴῃ {Π6 
ψΕ Ὸ γίγνεσθαι ἴο 7 5{Π{ } {Π6 466 οὗ τηοίϊομ ἡ Π]οἢ Πα Π πα 5 ἴῃ ἐπε Ῥτερο- 
51Ἐ|00. 

ἔφασαν] ὙΤΠΕ πομηϊηαίϊνε ἰο ἔφασαν 15 πιηΔεγοίοοα Ὀγ Κ ΠΠΕΥ Δηά 
οἰπεῖβ ἴο θῈ {Π6 ΤἬγαοϊα 5 ν ῆ0 ἀγα σοπάποίϊηρσ [Π6 αἰίαοϊῖς. [Τπηϊεγργείεα 
{Ππι5. ἂς ἃ ἰουμηα] ἀδβοϊαγαίίοη οἵ {πεὶγ ραγροβθ, {Π6 βἰαίθιηθπί Ὀεσοιηθ5 
ΒΙΠΡΊΪΑΥΙΥ [66 0]6 Δ πα ῬοΟΪΠΙ1655, ἀπα 1 ῥτείευ ἴο ππάεδγβίαπα 11 τηοσα 
ΘΘΠΘΥΆ ΠΥ οὗ {πε τϑρουίβ οἰγου]αΐεα ὈΥ {Π6 σαρίϊνεβ πα οἰἤοὺϑ: “νῃ]οἢ, 
1ι νγᾶϑ 5814, ἴπ658 {{|0 65 σαυγθα ν] ἢ {Π6πὶ ἴου {Π6 Ραγροβε οἵ Ὀγεακίησ 

τ ΟΥ̓ της βρεαῖ- ροϊπΐβ ποτα {Π6 5ΠαΓ5᾽, (Ε, ἔλεγον ἴῃ Ψ11. 5. 13- 
ὃξ τύ---εηα. δ ἐγ ἀεγεαίεα! ὁν ἐλε σγεοῖς τοῖίλ ργεαΐ ἰο55, α7ιαἴ Μ7141171᾽ 

ἐλαέ “ἦε σμεεεδς ΟΓ «ϑειείλες ἐς γολίοτυεα ὁγ ογεγς ογ ἀοίῤ ογ ἐδ ῥαγέ οΥ {16 
αεἰγοϊγ)1.. ἐγδες, ἐλε ἐγ) ἐδηιαἴ67, ἐλ. 617, σιεὀγεΐδοῖοηι, τυλίελ ἐς ἀεεοῤέῥεα! 272 
αεεογαϊαηιεε τυΐέλ Χ' οτοῤλοις αὐΐεε. 

Μακέστιος] 77αεεσέμς (οὐ 77αείσίτεδ, 5 ἴῃ 6 ΠπαΠΊ6 15 σου ΤΠ ΟΠΪΥ 5Ρ6}1) 
νναϑ ἃ ἰόν ἢ {π6 ΤΥ ΡΗν]δη αἰβίσιοι οἵ Ἐ]15, ποῖ [8 Υ ΠΌπι ϑελζες, [15 
πον οα]]οα “7ογβίίςα. ΜΝ ῺΥ 511ἀππ5 οὈΐαϊηβ {Π6 ΠΟπΟυΐ οὗ {Π15 τηθπτοπ 
15 ποΐ οἰθαῦ. ΡΟββί]γ, αδ5 Μδογλίοῆδαὶ σιρσοβϑίβ, θθοαῖβα ἢ6 νγαβ ΜῈ]} 
Κποννη ἴῃ {πε ᾿πηπηδαϊαΐα ποισ ΡΟυγΠΟΟα οἵ 011] 15, ΕΓ Ὲ ΟἿ δαΐποΥ ἴῃ 
411 ργοθα 11 σοΥηΡΙ]6 4 ἢΪ5 ἀσοοιηΐ οὗ (Π6 Ἀείγεαϊ. ΘΟΠ πο θυ σοηβι οὺβ 
[Παΐϊ με 15 ποίϊσβα ΟΠΪΥ οἡ δοσοπηΐ οἵ ΠῚ5 βχίσγεπηα υοπίῃ : οἴπευθ, οα ἢ 
δοροπηΐ οὗ {Π6 Ῥύθβεποα οὗ τη ΠΟ ἢ Πα αἸβρΙαγεα αἱ {Π15 ραγιοα δῦ 
οΟΥἸ515. 

ἐσπασμένοι τὰ ξίφη] ὙΠῸ σοηβίγποί!οη 15 ἀϑιι8}}ν τοραγα θα α5 ἀπαῖο- 
σοῦβ ἴο {παΐ οὗ ἐστιγμένους ἀνθέμια ἴπ ΚΝ. 4. 32. Μοτε ΡΙΟΡΔΡΙν, 1 15 
ΟΠΪΥ Δποίπου ᾿πβίαποα οὗ [Π6 ραββῖνβ δ] ρΡ] γε ἃ5 ἃ μὰ] 441]6, Ἔχαιρ]65 οὗ 
ὙΥΠΊΟἢ Πᾶνε Ῥθθη ποίϊοθα ἴῃ 1. 3. 10, 1Υ. 7. 1, γγ 116 ἃ 5111] τῆουθ σϑιηαυς- 
ΔὈΪΘ οαβ6 ὁσουγῦβ ἴῃ 1)ειη. αὐ. “πεγοί. 61, οὗτος τοίνυν ἀνελὼν τὰ τῆς 
δόξης κτήματα, τὰ τοῦ πλούτου πεποίηται μικρὰ καὶ οὐχ ὑμῶν ἀξια. 

ξ 17. περιβαλλόμενοι)]) Κυαυΐρευ Ἔχρ]αὶπβ [Π6 Ῥαυίοὶρὶς α5 εααϊναοπέ 



πον. 3] ΜΝΟΖΕ. Β57 

ἴο περιδοῦντεςς. ὙΠαΐ [Πε 5}1614 τναθ ὈΥ͂ ΞΟΠ16 πηθδηϑ ἰᾳϑίεπϑά ἴο {πε 
ῬΔΟΚ 15 οἰθβασ, 1 ΟὨ]ΥῪ ἔτομι {ΠῈ βίαϊειηεηΐ ὑγ]οἢ (Ο]]οννβ : κρεμασθέντες 
ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς. 

ὃ 18. τοὺς παρατρέχοντας παρ᾽ οἰκίαν καιομένην] “ ἀἰξοματσεά {ΠεῚΓ 
Ἰανεὶῖπβ οὰυν οἵ ἴῃς ἀδυῖμθθβ ἀπᾶ ἱπίο {Π6 Ἰίρῃξ δὲ ἴποβεὲ ψγῆο νγεϑῖθ 
Βαγγγηρ Ραβί βοπηα Ποῖιβα {παΐ νγὰβ ἴῃ ἢἤαδτηβεβ᾽. ὙΠΕΊΘ ἰ5 σοηΒ ἀοσαθ]6 
ἀουθί 45 ἴο {Π6 ἔστε γεδάϊηρ οὗ [Π6 ῬΥΟΡΕΥ παιῆθβ ννΒΙοἢ [Ο]]ονν. ΤῊΘ 
τγογὰ Εῤοδέα 15 ἃ βίγαῃσε δπα ᾿πηρΡΙΌ θα ]Ὲ οηθ, νυ μεῖπου ἰξ βίαπαβ ἀἴοπα 
(α5 ἰπ ΚΌΠΠοιβ εχ), οὐ ὙΠείμε γα οοππηβοΐ ἰξ ψ ἢ Ἱερώνυμον ἘΥ͂ 
οτ ηρ [Π6 καί, αἃ5 ὈΙ ποτέ ἀπά ΨΟΠΡτθομὲ Πᾶνα βυσσεβίεά. ΟἾΠΕΥ 
Ῥάββασεβ, 8ἃ5 ΚΌΠΠΕΥ ροϊηίβ οὐ, ἀἜβοῦθε Η]ΕγΟΠ τ ηι5 85 8Π ἱππαθιίαηξ 
οὗ ΕΠ15. 1 15 ἐπεγείογε ποῖ ᾿πηρσοῦα }]6 {Παΐ [6 νγοτά Εὐοδέα σοπίαϊηϑ ἴῃ 
ἃ ΠΟΥΓΙΡΕ ΤΟΥΤῚ ΞΟΠῚ6 ταίθεγεποβ ἴο [ιἷὶβ ηαίϊνε ἴοννῃ, πκ6 Λοκρὸν νΒΙΟΗ 
[Ο]]ονν 5 ΥΊΓ ἔῃ βεοοπα ΠΔΠΊ6. 

δ το. τοῖς πρώτοις] “ἴῃς ἢγοί Π6 σου] τηυβίοτ᾽. ΤῊς νεῖ ἤσθετο 
τοίθιβ ἴο {πΠ6 ἢγβί ᾿πίε]Προησα νῃΪοἢ Ἦς ταρεϊνεα οἵ {πΠῈὶ ἄἀδηρε {πμαΐ 
τητεαίθηβα {ῃς ατεεκβ. 

δ 20. αὐτὸν ἐᾶσαι] 5ς. στρατεύεσθαι. 
8. 24. ἀλλ᾽ ἔγωγε. ..νομίζω] ὅ8::: ποῖΐξ Οἡ 11, 1. 4. ΤῊῆΘ Ρῆγταβε δίκην 

ἔχειν τηβδῃϑβ ἴο “πᾶνε βαίιβίαδοι᾽οπ᾽, (Οἵ, ἔχω παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην 
ἴῃ Ἠετοά. 1. 45. ΑΔΑ'β ϑίυγζ ροϊηίβ. οαΐ, [Π6 σοπδίγαοϊίοη νου] πᾶνε 
πρραββιξαΐθα {πΠ6 δἀαϊίίοη οἵ αὐτοὺς οΥ τούτους, 1[ δίκην ἔχειν νγετα εααῖνα- 
Ἰεηΐ ἴο 22ι71171 85 1Π 11. 5. 38. 

οἱ μὲν οὖν ταύτῃ πάντες] “411 [Π6 ᾿πῃαθι απίβ οὗ [Π6 πεϊσῃ ουγΠποοά.. 

ΓΠΕΑΡΤΕΟΥ. 

δξ τ--6. 7116 Ογερῖξς ε7γοδς οὐδ {γί ἐλε 2 εἰέα, τυλεγε Ζ7]εγαείσζαϊος 
)οῖγις ἐλόηε τυΐίζ ἐΐε γιογιεν οὐΐαϊγεεαί ὧν ἐλ σαΐε οὔ ἐἦδ έμγιαφγ. 726 
αγιοτεγεέ 2᾽οτ 9 1γι5ε εῖεγεέ 707, ἐδ ῥαγ ο7 ἐλε το αζεγς, Διεροῤῆονε ἰαγς 1λε 
ὀέαηεθ ογε  ἤεγασίοαἶδς τοῖο ὀξεο)ες 171 σογεσεφηο7ῖεε ἀϊς ὀϊ 2267, 671621}. 

εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον] ὅ66 ποΐξ Οἢ ΨΙΙ. 1. 33. 
οὐκέτι ἀρχὴ Μαισάδου] “νγα5 ποΐ ἴτοπὰ {Π15 Ροϊπξ σοπηρυϊσθα 'π {ΠῸ 

Κιησάοτῃ οὗ Μαεβαάββ᾽. [15 οἴθαῦ [τοτὴ ἐΠϊ5 βίαϊειηθηΐ, 5. Μδουηϊο μοὶ 
Ροϊηΐβ ουΐ, {παΐ {πΠ6 ατεεῖκβ Πδα αἰγεαάν εἤξοίεα {πεῖν οθ]εςξ πη τεοονεῖ- 
ἴησ οΥ ϑϑαῖπεβ {ΠῸ Ρονγεὺ νυ ῃΐο ἢ Ππαά Ῥεδθη ΠΕ] ὈΥ ἢϊ5 [δῖ Ποὺ Μαββαάςβ. 
ΤῊΘ 1) ε]ΐα, ννῖοῃ ΤΠΕῪ νγεγα ποὺ επίεγιησ, μαα ποί ἰουτηθά α ρατί οὗ 
1ΠῈ Ἐπιρίσγα ἴῃ Παδβίϊοπ, πα νγὰβ σοηβεαπθην ποΐ ἱποϊ θα ἴῃ {ΠεΕῚΓ 
Δυτδησευηθηΐ ν] ἢ ϑεαῖηεβ, δἰ που σἪ αἵ βοπηα ἔουτηθῦ ρευ]οά 11 Πα Ὀδεπ 
Βονεσηεα ὈΥ ομβ οἵ ἢἰβ ἀποεβίοσβ. ϑ0οῃ, ἴῃ Ὀτίεξ, ἀρρεβαῖβ ἴἰο ΡῈ {πε 
τηδδηΐηρ οὗἉ [15 αἰ ξῆοα]ς ράββασα, ἴτοπὶ νυ ἢ ἢ Κα ΘΕΥ ΡΓΟΡΟΚ65 ἴο ε]!τηϊ- 
παίε ἴῃ τγογά5 ἀρχαίου τινὸς οη 1Π6 Ξπρροπί(Ιοη {Παΐ {ΠΥ οτἱσὶ παίβά ἴῃ ἃ 
5]οββ. ὙΥ̓ΒθίΠου νγε ἀπάεγβίαηα {[Π6 Ἴ ετεβ οὗ {πΠ6 ρσεβεπί ἰοχί ἴο Ρ6 {πε 
Ρηηςα οὗ [Πδΐ πατὴα τε η!]οπαα ἴῃ Ψ11. 2. 22, ΟΥ̓ Δ ΘΑΥ]ΠΕΥ Ταργεβθηίδίϊνε 
οὗ {ΠῈῸ 5816 ἔα] Υ, 15 σου ραγαίϊνεῖυ οὗ {πΠΗΠῚησ ἱπηιρουί. [πὶ πο] ]η66, 
Βοσγενου, ἴο τεραγά {Πϑτὴ 45 Ἰἀβηΐίςαὶ, ἴου, ἴπ ἃ ῬΌΓΕΙΥ σΈΠοΥα] ΔἸ] βίῃ 
πκ6 (ῃς ῥγεβεπί, ἴπΠ6 νγογά ἀρχαίου 15 ἃ [Αἷτ δαυϊναϊθπί (ῸΓ {Π6 τῆοτα 
Ῥτθοῖβα ἴεσπι πρόγονος ἡΥΠΊΟΉ ἀΡρβδῦβ ἴῃ [Π6 δύ] εῦ ραϑβασα. , 

8. 3. καὶ αὖθι5] “ἐἄνειὶ Ἰαΐθυ ομ᾿, “δύξῃ αἱ 5οπλα ζαΐατε {ἰπη6΄, ΕῸΓ 
{Πε ἴοτοβ οἵ αὖθις, ςἔ, ν. 4. 20. 

46--2 



ςς8 ἘΧΡΕΖΙΤΊΟ ΟΥ̓ΔῚ [ΡἹΠ]. ν. 
8 4. καὶ τῶν ζευγῶν] 56. τῶν ἡμιονικῶν, ΜγΠ] ἢ Καϊσου μας πα θα ]6βϑὶν 

ἱπίγσοάπορα ᾿πίο {πῸ ἰεχῖ, βίποα {πε βυρβίαηίινα, με η 1ξ βίαηαβ 1016, 
νου] παΐαγα! ν Ὀθαγ [Πϊ5 τηθαπίηρ, ᾿πΠἀθρο μά θηε]ν οὗ {πΠῈ σοπίγαβε νυ οἢ 
͵5 τη ρΠΠ64 ἴῃ {Π6 ννογάβ Π] ἢ [Ό]]ον : τὰ δὲ βοεικὰ ζεύγη. 

οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι] “6 Παά ποΐ 5014 τποῖὲ οἵ [Πε 5Ρ011᾽ 15 ῃθ τε πᾶρυ- 
ἴησ Ῥγείουγθα Ὀγ ΚΌΠΠδΥ, ἀπ {ΠῸ πηδ]ου τ οὗ {πὸ βαϊίοῖβ : ̓πα θεά, {πα 
ΤΟΥΠΊΘΥ ΔΟΓ ΠΟΥ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ ΟὈ]εοίβ ἴο ἴπΠ6 πιοῦα σοηνεηϊεηξ Ἰηϊογρτεΐα- 
τίοῃ, οἡ {Π6 σγοιηά, Δρραγεηΐν, {παΐ 1 νου ]α τααπῖτα ἃ σεηϊῖνα οὗ {Π6 
ΡῬΠοΘ. 1 σοαππηοΐ τηγϑ5ε]} 5ε6 {πε ἔούοα οἵ {πε οδ]εοίϊομ, 85 ἐμπολᾶν ἄοε5 
ποΐ 50 πηιοῃ ἀεποίς {Π6 51 Π1ρ]6 δοὶ οἵ 5416, 85 ἴῃ ργοῆί παΐ 15 τηδβ ὈῪ 
[Πε6 ἰγαηβδοίϊοη, δηα ἴπῃ [15 56 η586 ΤηΔΥ [ἸΓ]Ὺ θὲ [Ο]]ονγεα ὈΥ « αἰτεοῖ 
δοσιβαίϊνα : “Πα δά ΟἿΪΥ τηδάδ {παΐ ἀπιουηΐ ὈΥ Πἰ5 ἰτααϊησ᾽, 

8 5. προσδανεισάμενος] “Ἔνξη [Πσαρῇ γοι Ππαα Ὀοϊτγοννεά {πΠῸ εχίσα 
Βαπη᾽. 

88 ἡποῖῖ. 772 αὔρεῦ οἵ αἴ ἐς ἐμγγιοαῖ τεῤογε Δι εγοῤῥογε----}ς οτῦγε ἐγοοῤδ 
Φεῖγιο᾽ {721αἸ]ργζαγιέ τουτί ἀγ: 707) τιοΐ δεχιι7,171. ἐδεῖγ, 2α», αγια «δειεέλες 797 ἐδ 
2εγεϊδέφγεν τοί τυλέελ ἀξ αἀτοσαέες ἐλεῖγ εἰαῖηιδ. ζύγαεγ ἐΐεδ εἴγελε7),- 
σέαγισος, τέ ἐς 2γοῤοσεα ἐο κογιέϊγιτεε ἐΐε σαηιῤαϊο11: τυϊέλοτέ ἀϊγι. 4715 οὔέεῦς, 
 οτυεον7,, γιδεέ ἐψῆς 2γοῤοσίέζογε τυϊέδ ἃ αἰγεέεέ γεζδαί, ἀγα τξ τυᾶς ττοΐ ἐϊ{ 
Χαηιοῤίονε λαα δογε κογισείίεξαί αγταὶ 115 σογεδεγεξ οὐίαϊηεα ἐζαέ ἐλε αγ ες 
εοἸιἔίγιτ ἐλ), γιαγελ. ὲ 

8 8. ὡς. -παραδώσει] ΤΠΕ ᾿Π ΗΠ ΠΙΠ να ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ ἔπνο σοοά Μ55, δηά ἰ5 
τείαϊηθα Ὀγ ΚΌπηου δηα ΝΟ Ργθομΐ, 116 [Π6 ᾿παϊοαῖνε παραδώσει ἢα5 
Ἔχοϑ]]επὶ τηδηπβοσιρίὶ δας ποσὶν, πα 15 οἡ 81] δοσοιηΐβ ἔατ ργείεσα Ὁ] 8 ἴο 
παραδώσοι, νΥΊΟῊ 15 {Π6 ταπηαϊηϊησ αἰζεγπαΐῖνα, [ἢ ἀείεποα οὗ {πε τεδα- 
ἴῃσ παραδώσειν Κι ΠΠΕΥ Ιηδίαποθϑ [Π6 [Ὁ] ονγίησ ραββασα 1π 11. 1. 0, 
εἶπε δὲ ὅτι.. ἀποπέμψειν, ΏΕΥΘα, Πονγενευ, Πα ΒΙΠη561 βαϊ5 ἀποπέμψει, 
ἀεο!πἰηρσ ἴο [Ὁ]]ονν Βουπθιηαπη, πο, ἢ ἴΠ6 βίγεηρίῃ οἵ {πε Ἰεαδάϊηρ 

. Μ5, Ῥτείουβ {π6 ᾿Ἰηβηϊνε. [Ππά6ΐ {Π656 οἰτουτηβίαποθβ, αηα Ππαάϊηρ {παξ 
ΚΌΠΠοΥ ΗΪπη561} μδ5 ἀβοϊασθα ἴου {πΠῸ ᾿παϊοαΐίνα ἴῃ {ΠῈ Ῥᾶτα}16] βραββασε, 1 
Ἰιανε ἀεοϊ θα ἴο τείδϊη 1 ἴῃ ῬοῖΠ σαβα6β, ἱποιρῇ 11 νου] ΡῈ ααϊΐθ ΡΟββὶθ]6 
το ἀείεπα {πΠ6 ἱπβηϊξίνε, 1 πεσθβϑασυ, οα [Π6 ΔΠΆ]ΟΡΎ οὗ ἤδειν ὅτι ὀλίγους 
ἔχοντας ἴῃ 11. 1. 20, Δη4 ΟΥΠΕΓ πηϊχϑα σοπβίγποιοηβ Π| Ποβ8 να Ππανα 
ΑἸγΘΔΑΥ ποίοςά ἴῃ ΝΙ. 1. 23, ΥἹ. 4. 18, ΔΠα ΕΞΡθο Ια ΠΥ ΘΟΡΗ. Ζ7Ζγαεῖ. 1238, 

- 4. φφΩ» - :Σ “ ᾽ ἤ 

ἁνὴρ ὅδδ᾽ ὡς ἔοικεν οὐ νεμεῖν ἐμοί 
φθίνοντι μοῖραν. 

Βισάνθην] 866 ποίβ σῇ Ψ1. 2. 38. Οἰαγιης (1Π6 παπῖα οὗ ψ βοῇ 
τειπαΐης ὉΠΟΠΑηΡΘΑ) τγὰς βἰπαίθα οἡ {Π6 Ζγοῤογιέϊς ἴο ἴπΠ6 βου οὗ 
Φίςαγιέζε: ΔΙρογιζίελιηισ, Ὀεΐνγεεπ Οαγες πα «δϑελνόγία τη ἴΠ6 ἱπητηραϊαϊα 
πεὶσῃουτποοά οὗ {με ἴοιπτηθι ἴονπ. “δ Ζαγεέθε ἀπ Λιρογοείζελτς νγΕΥῈ 
δτηοπρ {ΠπῸ ΡΙασαϑ ἀρρσορυϊαίθα ἰο ΑἸοϊ θα άθϑ, ἃ ἐγαηβαοίίοῃ ὙγΒ]Οἢ Πα5 
αἰτεδάν θεθη δἰ] ]εα ἕο ἴῃ σοπποχίοη ΨΊΓῊ ΨΊΙ. 3. 10. 

τοῦτο διαβεβλήκει] “ παά ᾿ηϑϊηπαϊεα {Π]5 το Πὶ5 ῥγε)ααῖσθ᾽, 
8 9. ἔτι ἄνω] “511 δισίμ ον Ἰη]απά᾽. 
ὀλίγων ἡμερῶν] 8:66 ποΐξ οἡ σταθμῶν ἴῃ 11. 2. τ1, 8ἃπηα δέκα ἡμερῶν 

ἴῃ 1. 7. 18. ΑἹΙ ἴπ6 μ85, τ ἴπΠεῈ Ἔχοθρίίοη οὗ ἴΠ6 ομβ ψἘ]Ο βίδηαϑβ 
Βτδὶ ἴῃ δυϊπουϊευ, Ἔχῃῖθῖὲ [Π6 ννοσα ἐντὸς θεΐοτα ὀλίγων, {ΠουρΡῊ ἰξ 15 
ουηϊεᾶ οὐ Ὀταοκείεα Ὀν Κὐπποῦ ἀπά [Π6 τηδ]ουπν οὗ ἴῃς εβαϊίοῦβ 45 δῃ 
ανϊάςηΐ ᾿πἰεγροϊαίϊΐοη. δ ΟΠ γθομΐ, οἡ [Π6 ΟΟὨΕΓΑΓΥ, τΤοίδι 5 ἰΐ : ΠΟΥ σαπ 1 



4---τ4] ΜΝΟΤΖΤΕ δ. 559 

ΤΩΥ56]Γ ἀρρυβοϊαία η6 σεαβοηβ ΠΟ μάνα Ἰοα ἴο 18 γτε]εοίΐοη. Τῆς 
Ἰαχίαροβιτίοη οὗ ἀποίμευ δἀηᾶ ἃ αἰ θυθηιν σοπηβίγιοίθ σεηϊνε (δυοῖν 
μηνοῖν) τηᾶν Πᾶνα ἱπάπορά ἐπε δαΐμοῦ ἰο δάα {πΠ6 ρσθροβιςοη ἔου [Π6 βαῖκα 
οὗ οἸδασηθββ, ἵπουσἢ [15 βατηθ ῬΧΟΌΔΌΙΙΥ τσῃΐ, 1 Κηον, ΡῈ τηδάρ 
56 οὗ ἴο ἀοσουῃΐ ἔοΥ 15 περ οί! οη. 

8 11. πανουργίαν] “Κπανεῖγ᾽, “οαηηϊησ᾽. ΤΠΕ δαυϊναϊοπὲ ἴῃ 1,δἰϊη 
ἴ5 ηεαἰίέα, νυ θῖοῃ, ἰορσείπου ἢ {πΠ6 σοΥγθβρομαϊησ δα]εοίϊνε, 15 τεσιι- 
ἸΑΥῪ εἰ ρ] ονεα ἴῃ Π15 βεηβα ΟΥ̓ ἰπΠ6 Ἀομπηδη σομηθ Δ η5, δ ηα 8]50 ὈῪ 
ΟἸοετο, 6.5. 1η [Π6 ορεῃϊηρ ομαρίευ οἵ [Π6 Ογ. 270 (αεείγα. 

ὃ8 12-εηα. 7612 εοηιόεγιειῖ 70γεέΣ α77106 αὐ «ϑαἰγειγαΐξδοτισ, “4171 ἀεεοϑε712 
ο7 ἐλε τυγεεῖζεγς τοῖο οεετγ {δε εοραςί. “͵αυῖ7ιρ᾽ εὔεοίεα ἐλεῖγ, φτιγξοσε, ἐλε 
ἐγοοΐδ γ6{2|771, α7141 7077 ἃ κα 171 ἐλε 7ιεζολΦοτιγλοσαί ο77 ,ϑεϊνόγια. 7724 
αἴἴδεογαῖ δείτσεογι «οτος αγια] Δι εηοῤἧονι ἐγιεγέασεδ, ας αἰδο ἐδε εἰϊδεογιέογιξ οὗ 
ἐλε το εζεγς αὐ ἐλ ἐἰεβεΐεσεν ο7 ἐλε17 2αγ. 

Μελινοφάγων) ᾿“ἩιαΙ]Π]ΠοΙ-οαΐθυθ.. Α {Π|06 ψ ΠΟ ἢ ̓π Πα] θα {Π6 δαβίθυη 
Ῥογίίοη οἵ ἴπ6ὸ 1 ηζώ6 αϊξλατε ταῦσα, ἰάθηΐσαὶ, ἀρραγεηῖν, ἢ (ῃς 
“1 οἵ ϑίσαθο (ν11. 442), απὰ οἵ Ῥ]ηγ (1. 18). «ϑαῤηιγαεδσιές ΟΥ ᾿Αλμυ- 
δησσός, 45 Ἰἴ 15 σίνεη ὈΥ {πΠῸ Ἰαΐθυ νυυθυβ, τναθ {Π6 Πᾶπηθ ὙΒΙσοἢ αΪ5- 
ἘΠΠΟΊ5Π6α ἃ Ἰοπρ ταηρσε οὗ οοαβί εχίεπαϊησ ΠῸμ {Π6 Ῥτοιηοηίουυ οὗ 
Ζάγηίας ἴο ἴῃς τηοὰῖῃ οὗ ἰῃς Ῥοβροῦιβ. ὙΠα οἸΕΥ 1[561{ (πον (4116 4 
“Π7Ππαῖνα 1) ντα5 βιϊπαϊεα 158 θε]ονν {ΠῈ ἀθονε- τη Θμ ]οπμα Ῥσχοιηοηΐοσυ. ΕῸΓ 
1η6 Ῥαά τεραζδίϊοη ἴῃ ΒΟ ἢ {πμ6 ἸΟσδ ΠΥ νγαὰ5 με], οὗ, Αδβοῃ, ὠ7ογρ. 
Κηριεί. η526, 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησία γνάθος 
ἐχθρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ νεῶν. 

ὀκέλλουσι)] ὙὍὩῆδ νεῖ 15 πιϑϑᾶ ᾿πα] ΠΈΣ ΕΠΥ ἴπ ἃ ἰγαηβι εν δηά ᾿πέγδη- 
βιἰνα ββῆ56. ΕῸΥ {Π6 ἐου που, οἷ, Αββοῃ. ,μϑρῴ2ί. 4.38, 

καὶ δὴ πέφρασμαι" δεῦρο δ᾽ ἐξοκέλλεται. 

8 13. στήλας ὁρισάμενοι] ΤΠ οχρεάϊεηΐ κιιρσσοβίς σοπηρατίϑου ἡ] 
[6 ουβίομπι 50 {Γεθ ΠΥ οἰΐεα ἴῃ Τ᾽ πιοβίμεπαβ (6. σ. ἴῃ 8 876, 9) οἵ 
βείξπσ' ΠΡ ὄροι (εἸΞενΠ σα ἀββου θεά 45 στήλαι) ἴο ἀδῆπα {πΠ6 Ῥοπη δγῖε5 
οὔα τηογίσασεα Ρῥυορεσίυ. 

ἕκαστοι) ϑ8εε ποίε οἡ 11. 2-ὄ 17. Ὑ1Π6 ψεῖῦ ἔλεγον ἴῃ {115 σοπΠΘΧΙοπ 
((οσ ψ  ῖς ἢ ἐλέγοντο 15 γεδά ἴῃ {ΠῸ ᾿πίθυου Μ585) 15, 1ὴ ροϊηΐ οὗ ἔοσοε δηᾷάᾶ 
ΠΟΙ ΓΙ ΟΙ]ΟΠ, ΨΕΥῪ ΠΕΔΥΪΥ ἀκίη ἰο ἔφασαν ἴῃ ΜΠ]. 4. 15. ΑΒ ἴπ {Π6 ΤΟΥΤΊΘΓ 
οα56, [Π6 οὐηϊββίοη οὗ ἃ βρεοῖδὶ ποτιηϊηδίϊνε δοοογᾶβ νν 61] ψ ἢ {Π6 νᾶρτια 
πα ᾿ηἀεῆηϊία ομαγαοίεσ οὐ {πῸ ϑβἰδίειηθηΐί, α ἄδνίοσα ψΉΟἢ Πὰς Ῥθαῃ 
τηοαεγη δε ὈΥ {Ππ6 ΕὙΈΠΟἢ 1ῃ {ΠΕΙΓ ΡΉγαβα οὲ αἶϊέ. Ι΄ ΤΉ Π]ΑΥ]Ύ, Δ πα ἔοσ (ῃς 
ΒΩΤΏΘ ΥΘΆΞΟΙ, νγὰ πη {Π6 ποχηϊηδίϊνε οπλϊἐἰεα ἢ ἔφασκε 1Π Φ. 114 οἵ 
1ῃ6 Οεαϊΐῤτς 7)γ7αγι7ητ1ές :---- 

θεωρός, ὡς ἔφασκεν, ἐκδημῶν, πάλιν 
πρὸς οἶκον οὐκ ἔθ᾽ ἵκεθ᾽, ὡς ἀπεστάλη. 

8 14. βίβλοι γεγραμμέναι) ὙΠΕα νοτᾷ γεγραμμέναι, ΜΗ ϊοἢ 15 Δα ἀ64 
(οΥ Ξξυρσεβίβα ΡΥ [ῃς ἔοστῃ γεγραμμένοι) ἴῃ ἴΠ6 ἤἥγνε ᾿εδάϊηρ Μ55, σἂπ ΟἿΪΚ 
ταΐθυ ἴο νυυϊέΐεη ἀοουπηθηΐθ, [ΓΕ 15 σοπβε θην γοϊαϊπθα ἴῃ [Π15 σθηβα ὈΥ 
Κύμπεν, ΜΟΙ Ρυθομί, Κυϊρεσ ἀπα Μδουοῃδε], ἐπουρῇ ἰῃς 1αϑί-παιηθά 
ΔΟΪΠΟΥΥ Πα5 Ἐποϊοβεα 1 ἴῃ Ὀχαοϊτεῖβ. Ζεαηθ δηᾶ δ εἰβῖζθ οὐἱέ {ΠῸ 



ξύο ΣΧΡΕΙΡΙΤΊΙΟ ΟΥ̓́ΡῚ [ΡΠ]. ν. ας 
Ῥαγίοῖρα δἰ οσοίμου, δηα ἀπάογβίδηα βίβλοι ἴο τηθαη δἰ ΠῈΥ 2.247 ΟΥ̓ 
γοΐίς οὐ δαγῷ, νυ 116 ΤΔΥΟ ΠΕ  ῬΥΟΡΟΒ65 ἴο δἰΐου {Π6 γϑδαάϊησ ἰηΐο πολλὰ δὲ 
βυβλία, νη ϊο ἢ νγου]α 5 ση γ εογαάαρε ΟΥ καὐζε». ἸΚυΐῦσου πᾶς πὸ αἰ ΠΟ] 
ἴῃ {Πε6 ἰεχί οὐ {πε σγοιπα παΐ ῬοοΪτα ὑγεῖα ΕΥ̓͂ {Π15 {{π|6 Ρ] μία] ἴῃ 
ατδεοο, ἀπά νγοι]α παίαγα ΠΥ Πᾶνα πηδάα {ΠΕῚΓ νγαν Ἰηΐο {Π6 σΟ]ΟΠ]65. 

τεύχεσι] “ςαϑεβ᾽ ΟΥΓὁΥ̓“Ῥοχεϑ᾽. [{ 15. ποί οἴθδὺ γῆν (ῃϊ5 Ἔχρ᾽απαίίοη 
15. δα : Ροββί Ὁ]γ, δ5 ἱπα!σαίίϊησ (Π6 ναϊπα οὗ ἴΠ6 Μ55 ταΐμεὺ [δῇ ἴο 
ασοοιηΐ ΤῸΣ {πεὶγ ἢοαίηρ ἀβῆογθ, ὑνΠ]Οἢ 15 {πΠ6 βυρσεβίϊοη οὗ βοπὴθ οὗ 
1Π6 οοτητπηδπίαζουβ. 

8 15. οἱ ἀεὶ πειθόμενοι] “ἴπο56 ψΠἼΟ, 45 {ἴτὴ6 νγεηΐ ο, σανα ἴῃ {ΠΕῚΓ 
ΘΕ ΤΉ Ἰββι οηἦ. 

8 τό. ὁπότε... ἔλθοι] ἃ ἐγεαιπεπίαξινε ορίαϊϊνα. 

ΘΗΆΡΨΕΝΝ ΝΕ 

88 τ---ό, (ργηιηηοίογιογς αγγῖυο αὐ ἐλε «αν τοῖέζ α γιοδσαρὸ 79:72 
Ζλεώγογε γε ηγ 1710. ἐλ6 κοοῤεγαΐίογε ογ ἐδε ΟὝΣ ἐγοοῤς 1722. ὦ σαγηῤαῖρ7: 
ασαϊγιοέ 7]δεαῤῥόγηιες. “εγαεσίοζαες γε, ητο7αἰς ϑομέλες ἔο ἑα δὲ αασαγιέαε 
οΓ ἐλ οῤῥογίμγιην 707 αἰϊδηιϊδοίγιο ἀϊς αὐἰζερ. 1776 φ07)177215521071675 47 
λοοῤτίαδέν εγεέεγέαϊγεαῖ, α7τα], 17ε ἀσεογαίαηεο τυϊέζ ἐλ ααὐϊες οΓ Πεγαείελαες, 
αἰείεγ,)ρ11716 ἐο ζργιογε ἐδέ 2γεδόρεθ 9 Χεποῤἧογε απα ἐο αὐαγεδς ἐλεγιδείσες 
αϊγεοίν ἐο ἐλ ἐγοοΐ-. 

Θίβρωνο:] Βοίῃ Θίμβρων «πᾶ Θίβρων αἴε τεοοσηϊβοα [ουπη οὗ {ῃ68 
ΠΔΠΊ6, {Π6 Ἰατίευ ὁσουγγίησ τηοβ γα {ΠΥ ἴῃ {Πα “Τγαῤαςῖς, Μ 116 ἴῃ [Π6 
Με λεγε 1ἴΠ6 [ουμΕΥ 15, ὈΥ ῬΟΡΡο᾿β δοσοιπί, ἱμνδυαῦ]Υ πϑε. Ἠδ 
Παά Ῥββῆ επί ουΐξ Ὀγ {π6 1 οβἀδοηηοηϊδῃ5 ἃ5 Παυτηοβί νΊ ἢ ἃ ἔογοα οἵ 
4800 τηεη. 

στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην] ΤΠΘ σαπηραῖρση ννα5 ἀπάεσίδ κε δὲ [Π6 
Ἰηβίαποβ οἵ {Π6 Αϑβίαϊίς σθεῖκβ, ἀσαϊηβέ γΠοπὶ ΤΊΒΒΑΡΠΘΥΠΕ5. νγὰβ τηβαϊ- 
ἰαϊϊησ νβηρϑαηοα [ογ (Π6 ἔανοιγ {πεὺ μα 5ῆθνῃ ἴο Ογῖιβ δπᾶ ἢΪϊ5 
[ο]]οννευβ. 

ὃ 2. ἐπὶ τὸ στράτευμα] “0 γοίελ ἰῃ6 ἀττηγ᾽. (Οἱ, ἐπὶ τὸν Κέρ- 
βερον ἴῃ ΥΙ. 2. Δ. 

κάλλιστον γεγένηται] “1Παΐ 1ξ νγαβ ἃ τηοβί [ουτίπαπαΐα ὁσουγγθποθ᾽, 
8.3. φίλος τε] Τί 15. ΟὨΪΥ ΟἹ Υάγα οσσαβίοπηβ {Παΐ νγα Ππα τΠ6 νγοτά 

τὲ υξθά, δ5 1ῃ ἴπΠ6 ραββασα Ὀείογε τι5, ἴο σουρ]8 ἴννο οἰδιιβθβ οὗ ἃ βεη- 
ἴδησθ. ΪἿΪ}η 1. 9. 5, Πποννενεῖ, νγαὲ μανα ποίϊσβα ἃ ποῖΠου ἘΧΘΙΊΡΙΘ: τοῖς 
τε πρεσβυτέροις ... (ἐδόκει) μᾶλλον πείθεσθαι, ἰπουσῃ 1 γτοαᾶβ τού 
Δ ΚυναγαὶνῪ ἴῃ {Π6 Ργεβοηΐ ραβϑασα οὐησ ἴο ἴῃς Ἰυχίαροβιτοη οὗ καί, 
1 ΜΠΙΟΗ, αἱ Πυβί βρη, οπα τϊσῃΐ ΡῈ ἰθπηρίθα ἴο σοππροῖ 1ξ. 

ἐπὶ ξένια] νγΣ 1 ἢ 15. [ῃ6 γα πατυ τεδαϊηρ, 15 τείαϊ ποθ ὈΥ ΝΠ] τος πε, 
Καϊϊσευ ἀπα οἴπεὺ σοοά βαϊζουβ, νυ 116 ἐπὶ ξενίᾳ 15 ῥγείεσγεα Ὀγ Καὶ πηθυ, 
Ἡσυτοπίηβοη ἀπ Μαδοιηῖοῆδθὶ οα {π6 δας ΠΟΥ οἵ [μ6 Ιδαάίησ μ8. 1 
Πᾶνε τηγ561[ δἀορίβα [Π6 [ουπΊοΥ σεδάϊησ Ὀδοδῖβα {Ππ6 ΡΏταβα ἐπὶ ξένια 
καλεῖν 15 Του ταρρϑαΐβα]ν θοΐἢ ἴῃ ᾿Πβουρί]Οη5 δη4 εἰβοννῃοσα, γΏ 116 18 
ΔΡΡθαῖβ ἴο 6 δβχίσγθιηθὶυ ἀοαθια] ὑνῃεῖποὺ ἐπὶ ξενίᾳ καλεῖν τ Ποὰὲ βοπηα 
4αδ!γιηρσ δα]αποῖ σα ὈΘαΥ [Π6 5θῆ88 νγ ΠΟ 15 τα]αϊσγθα Ὀγ {πε σοπίοχί. 
Οπ [Π6 δϑβϑυπηρίίοπ {παΐ [Π6 Ρῆγαβα ἐπὶ ξενίᾳ πα Ῥεοουηβ Ρυδοι ΠΥ 
Θααϊναϊθηΐ ἴο ξενίως ΟΥ̓ φιλίως, νγα τῆν Ὀ6 ριβραζβα ἴο δοςερί πε εχ- 



ξο τὰ, 9] ΜΟΤΕ5. τότ 
Ῥτεββίοῃ ἐπὶ ξενίᾳ ἐδέχοντο αὐτοὺς ἴῃ ΨΙ. 1. 2 45 σοῃηρὶοία ἴῃ 1561 νυν! ποὰΐ 
δαπητηρ {παῖ 11 7αβιπεβ 50 Ρ8]4 ἃ σου] Πδίοη 85 ἐπὶ ξενίᾳ καλεῖν. 

8 4. χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ] “Ἰΐ ἔαγε5 υγοῦβθ ψ] ἢ Ηΐπι᾿. ὙΠ βίαϊεπηθπί 
15. ποίϊοβεα δηα ὄχρ αϊπαά ἴῃ ὃ 30 οὗ 1Π8 ΡΓεβεπὲ ομαρίου. [ἿΙη 1ῃ6 α48685- 
ἄοπ νη ϊ ἢ ΤΌΠΙονν5, 1π6 τννογάβ ἀλλ᾽ ἦ, ὈγΥ ψ ΠΟ ἴζ 15 ἱπιγοάποεα, ἀγα 
Θαυϊναϊθπί ἴῃ ἴοτοθ ἴο {π6 1 αἰΐη α7ὲ Ἔγρο. ὍΤΠη6 νεῖρ ἘΣ ΠΕΡΊ ΞῚΣ 15 
ΒαγαΪν ἐνεῦ ἀϑεα ἀχοαρί 1πΠ τείεγθησα ἴο Ῥεύβοηβ γγὙπ0 σουχέ Ρορυ]Α 
ὈΥ͂ ὑπίδ 1 ἀπ ὈΠΡΙΪΠΟΙΡΙΘα βομθπηεβ. (Οἱ. ΑὐἹβίορῃ. Δ α72. 410, Ατβίοί. 
'πον ἵν νεῖ, 33: 

8 5. ἂρ οὖν... μὴ] ΞΞ γ124271716, ἸΠΑΒΤΊ ἢ 85 1 βυσσεβίβ ἃ πασαίνα ΤΈΡΙΥ, 
Ῥαΐξ ΠΡ] 165 δὲ [Π6 58 π16 {1Π|6 8ῃ ΔΡρσυε  ΠβΊ ἢ ἃ5 ἴο {Π6 σϑϑαῦ: ὁ γοὰ εἶο 
ποῖ 11} [Πα ΠῈ νν}}] ΟΡροβε ι15, νν}}} παρ᾿ ὙὍῇα οπηϊββίοη οὗ [ῃ6 ρτε- 
Ῥοβιεοη περὶ θείογε τῆς ἀπαγωγῆς, νΥΏ1Οἢ 15 δας Πογιβεὰ ὈΥ ἰῃγεε οὗ {8 
Ἰεδάϊηρ Μ85, δηῃα Ὀγ {Π6 τηδ]ουυ οὗ [Π6 δαἀϊίουβ τ [Π6 ἐχοερίϊοη οὗ 
Τιπάοτί, Βουπε Δ πΠ δηα Μίδου ῃδ6ὶ, ποθ Οσσδϑίοη τι5 πΠῸ τραὶ αἰ Π- 
ου]γ. [ηβίαποαβ οὗ {Π6 58Π16 σοηβίγποιοη ἃ΄6 σΟΠΊΠΊΟΠ 1Π ΡΟΘΙΓΥ (6. 5. 
ἴῃ ὅορΡῃ. 7γαεῖ. 928 ἃ 1122), 'ἴπ δα α!Π1οη ἴο γῃ]οἢ ΡΟΡΡΟ αποΐεϑβ ἃ ἢ 
ΕΧΔΟΙΥ ΡάγΆ}16] ραββασα ἔγοτη ὙΠας. 1. 136: ἐκείνῳ χρείας τινὸς ἐναν- 
τιωθῆναι. Τὴ ἴῃ6 ΟἴΠΕΙ σα5ε5 ἴο ψνΏΟἢ ΚΌΠΟΥ ταίευβ [Π6 Ῥεου ΠΥ Υ 
5 1655 5 ΓἸ ΚΙ ΠΡῚΥ τηαγ ΚΘ α Οὐ]πΘ ἴο [Π8 ἘΠῚ ρ]ουτλθηξ ἴῃ ΘΟ ἢ ἰηδίαποα οὗ 
[με νεγὺβ ἀμφισβητεῖν ΟΥ̓ ἀντιποιεῖσθαι, 1ῃ6 ἐουπηδίϊοη οὗ γῇ] οἢ ψψοῦἹα 
5 Π οἴ ἘΠΕ]Ὺ ἢ δοοσοιηΐ ΟΥ̓ {Π6 σεηϊίνα. 

ἀλλ᾽ ἣν ὑμεῖς] ΤῊε ἴοτγοε οἵ ἀλλὰ Πα θεεη Ἂχρ] δηθὰ 1 [ῃς6 ποίβ οῇῃ 
ὙΠ 1 70; 

προσχόντες] 5ς. τὸν νοῦν, 8ἃ5 ἴῃ 11. 4. 2. ὙΠΕΥΙΕ 15 βοῆς ἀουδέ 45 ἴο 
1ῃς Ξρε!]ησ οὗ {πΠ6 ραγίϊοῖρθ. Ηδιπηδπη Δπ4 οἴπεῖβ νου] ἀοα0]6 (ἢ 6 
βίστηδ (6. . ἴῆ 5ορῇ. Οεα. 7.77. 79)» ψν 8116 ἘἸΠΊΒΙΕΥ ἀηα ΤΟΡΘΟΚ Ρῥσείεσ 
16 ἔοστῃ δαορίεα ἴῃ {ΠῸ ἰεχί. 

88. γ-38. «“πογεϊγοίν ογεέ ἐΐ6 γμογγοτυ ἐδέ ς07)277115.5107167.5 476 172770- 
μερί 1ο ἐλε αγήιν. Α71ε7 ἃ σλογέ σῤεεεΐ Ἴγορε ἐλε 707,7,167, α7ὲ “41 γεααϊαε 
γῖσες αγια1 ἀεείέσες Χιεηοῤῆογι οΥ ἀαυγ εγιγίσλεα ἀϊηιδε αὐ ἐλε ἐχξέγι5ς οὗ 
Ζλε ἐγοοῤο. 1716 περμδαΐξίογε ἐς σμεῤῥογίεα! ὧν οἱλΎ7 σῤεαζεγς. ΔΧιεριοῤῆοτι 
»αΐξες ἀξ αεγέζιεε. 

8 8. ἐν ἐπηκόῳ] 85:6 ποίβ οῃ 11. 5. 38. 
8 9. καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ ὑμῖν] (ΓΕ, Θορῃ. 7Ζγαεῖ. 86, 

ἀλλ᾽ εἶμι, μῆτερ᾽ εἰ δὲ θεσφάτων ἐγὼ 
βάξιν κατήδη τῶνδε, κἂν πάλαι παρῆ. 

πεπαύμεθα] “μα Πανε ἴπ πο ψῖβε σϑαββά᾽: οὐδέν, ΜΘ 15 ὈΥ σοη- 
βίγαοίίοη δη δοοιιβαΐϊνε οὗ γεβρεοΐ, θεϊησ πϑεα Δάν 14}}γ 5 ἴῃ ΥἹ. 6. 12. 
Κύμπευ, Πϊπάοτί, ΡΟρΡρο πὰ ΝΟ Ργεοῆξ πᾶνε δἀορίβα {Π6 τεδάϊηρ οὗ {ΠῸ 
τεχί, ὑ ΠΟ ἈΡΡΘδΥβ ἴῃ 811} {Π6 μ85 ψιπουΐξ (Π6 5]Πσῃίεβέ ἔταοα οὗ ἃ 
ναυταπί. ΑΔ Ιαῦρε πυτηθου οὗ {Π6 ταπιαϊηΐησ δαϊίουβ πᾶνε δοσθρίβα (ῃ6 
οοπ]θοΐαγε πεπάμεθα, Ὀεΐησ ἴῃ ἀοαθί, ἀρΡΡρδυθηΐγ, 45 ἴο {Π6 δάνεια 
156 οἵ οὐδὲν ἴῃ [Π|5 σοππδχίοη, ἃ 5] εοῖ οα ψὨΪοἢ 1 Πᾶνα ΔΙ ΓΈ αΥ σοιη- 
τηδηίεά ἴῃ {Π6 ποίβ ἴο ΨἹ. 6. 12. [{ 15 οἰθαῦ, μοννενϑῦ, {μαΐ, ἴῃ [Π5 οδαβὲ 
οἵ [πε ργεβεπί δαΐμου, πὸ νγεῖσῃξ σδῃ θα αἰίδοῃθα ἴο {Π|5 οδ]θοίίοη, ἃ5 
ῬΥΘΟΙ5ΕΙῪ 1Π6 Ξαπη8 ἘΞ ΤΩΝ μὰς Ῥβθὴ πγεῖ νυ ἢ ἴῃ ΙΝ. 4. το, οὐδὲν 
ἐπαύσαντο δί ὅλης τῆς νυκτὸς κυλινδοῦντες τοὺς λίθους, ἴο ὙΠΟ νγα ΤΥ 
ααἀὰ τς Ρῇτγαβε οὐδὲν ἄχθεσθαι, νΥ]Οἢ Οσσυγ5 ΟὨΪ]Υ ἃ ἴεν 11Π65 θεϊονν. 
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τοὺς ἡμετέρους πόνου] “174 γημ2 5 9, ΟΥ̓ Ἰαθοιτβ᾽᾽, ἃ τπ5ε οἵ {Πε 
αὐϑίγαοι ἴοσ [Π6 οοπογεΐθ νυ ]ο ἢ ΜδοιηΙ 86] 1] πϑίγαϊταϑ ἔγοστη Επγ. ΖΦ οε7. 
30, τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον Νίαστοῖς ὑφεῖτο. 

8 το. ὅγε πρῶτος λέγων] ὍἼΠε5ε νγογάβ, ἃ5 ΚΌΠΠοΥ ροϊηΐβ ουΐ, ἃΥ6 
Ἰηξθ 464 ἴο επηρῃαβῖζα {πὸ δος {παῖ {Π6 Ῥγεββηΐ 5ρβδῖζεὺ ἴαϊκεβ Ἐρὸῃ ἩΠῊ- 
561 [Π6 [1]] γὙϑβροηβι ΠΥ οὗἩ (Π6 δοσιυβαίϊοη, ψνΠμαΐαυεὺ τηδὺ Ὀ6 [Π6 
σουῖθα δἀορίεα ὈΥ ἴποβα τ ῆο ἴοΠ]ονν Πῖπὶ τη {πε ἀεθαίθ. ᾿σσερέϊηρ [Π15 
ἐχρ᾽απαιίοη 1 παν [Ὁ] οννεα {Π6 εἀϊίουβ ἴῃ οὐ! τπσ᾿ [Π6 νυ ἔφη οἡ ἴΠ8 
ΔαϊΒου νυ οὗ {π6 ἔπνο Ἰεδαϊησ Μ55, πον Πβίαπαάϊησ 1 ἀΡΡΘαΥβ ἴῃ 4}} {Π6 
τΤαβί, 

ὧν ἡμᾶς περιεῖλκεῖ “ἴογ {Π6 γγᾶῦ ἰπ ῃῖοῃ Πα μαβ θεδη ἄγασσίησ 115 
θοῦ ᾿. ὁμοίως ἴῃ {Π6 5πσοσοοάϊησ βεηΐεηοα 15 “ Ἰἢ ἴΠ6 5βαπηα ΡυΓροβα ᾽ν, 
Ϊ. 6. ψ ἢ ννοτάς ἴο {ΠῸ βατὴβ εῇξοξ. : 

ἐκ δὲ τούτου] ὙΠῸ πηδ]ουυ οὗ [Π6 Μ855 σῖνε ἐκ δὲ τούτων. ΤῊΣ 
αηιδβίίοη μᾶ5 Ῥεθὴ ταϊβθα Ἰηΐο ἱπηρογίαποα ὈΥ͂ ΡΟΡρο, ψῇῆο ρΡοϊηϊβ. οαξ 
τηαΐ, θυ [Π6 γυϑίεγθηοα 15 ΤΏ ΘΥΟΙΥ ἴο ἃ ΞΕ] 6 Π068 272 Ζζ7ι6, ἴῃ 8. 5' ΠΡΊΪ]ΑΥ 
ΟἾΪΥ 15 Δα η1551016. 

8 τι. ἀλλὰ πάντα μὲν ἀρα] “νγ611---ῃοτε 15 ποίῃϊησ, 1 5εαπηβ, {παῖ 
ΟἿ ΘΒ ΤΑΥ͂ ποῖ απίϊοϊραίθ. Α βιπ]αΥ σοιη ϊπαίίοη οὗ" Ῥαγίϊο 85 15 Ἰουηά 
ἴῃ Ονγοῤ. τι. 1. 4, ἀγωνιστέον μὲν ἄρα ἡμῖν πρὸς τοὺς ἄνδρας. 

ἐν ᾧ] “ἴῃ ἃ οαβ6 ἴῃ νη ϊοῃ᾿. ΚΌΠΡΟΥ (το οΙΥ, 1 [Π]ΠΚ) ῥγαξευβ ἴο οοη- 
προί {ΠῸ νγοσγᾶβ {πιι5: νῦν ἐν ᾧ κιτ.λ. 

οὐ μὰ τὸν Δία οὔτοι] Τα τερείϊοη οὗ ἴπε περαΐϊνα 15 Ἔχ ῦΥ 
Ῥαγδ]]6]εα ἴῃ ΘΟΡΗ. “42. 970, 

θεοῖς τέθνηκεν οὗτος, οὐ κείνοισιν, οὔ. 

Τὴ {πε ραββασε Ὀεΐοσα τι5 [Π6 ἔουτηεσ οὗ [ῃε ἔνγο περαίϊνεϑβ 15 οὐ θα ΌΥ 
411 [6 μ85. ψ ἢ (ἢς εχοερίϊοη οὗ ἥνε. 1 σδπηοί δ 811 ἄστεα ψΊ ἢ 
Κα πεΥ {παΐ [Π15 σμαηρα 15 Δ ]551016 που ἀαπηασα ἴο [Π6 σοηϑβίσιο- 
τίοη τηθυ εν Ὀδοασαβα οὔτοι [ΟΠ]Ον5 : οἡ {πῈ οοπίγατυ, 1{ εἸΠοῚ οὗ πΠ6 ἔννο 
ΕΓῈ ἴο θῈ σοπάειηποα δ5 βιρεγῆποιβ, ἴἃ σου] ππαπαϑί μα ]Υ ΡῈ {ΠῈ 
Ἰαιίου. 

δ 12. ὅθεν] ἴῃ τϑίθγθποβ ἴο ΖεγΖγΖλες. 
δ τ. ἐπεί γε μὴν] Εοτ {Π6 ἴογοε οἵ {π6 ρδυίίο]εβ, οἵ. 1. 9. 20, φίλους 

γε μὴν ὅσους ποιήσαιτο κ.τ.λ. 
εἰ μὲν ἐπαινώ αὐτόν] “οπ [Π ἀϑϑατηρέοη (Παΐ 1 αὖ Ῥγαῖβα τη ἡ. ΤῊΪϊ5 

{ταηϑιτἰοη ἴο {86 πα ϊοαίίνε πιοοά ((οΥ νμ]οἢ οἴ. ν. 6. 12) 15. δὴ εἤεοίίνε 
ἄδνιοα ἴοσ σινίηρ στγεαΐευ σϑα} τυ ἴο {Π6 Προ 655 ἴῃ αι θβίϊοη. 

περὶ ὧν] Τὴ ἢϊ5 ποίε ἴο με ραββασα Καὶ ἅΠπῈῚ βιισσοβίβ [Παΐ περὶ ὧν ΤΩΔΥ͂ 
Ῥε εαυίϊνα!επὲ εἰῖπεσ ἴο περὶ τούτων περὶ ὧν οΥὁ περὶ τούτων ἃ διαφέρομαι. 
Α τηϊγτὰά αἰζογπαίνε 15 ῬΌΘΒΙΌ]8, ἃ πη ομ8 ὙΏΪΟΉ 15 5ΙΠΊΡΙΕΥ πα τῆοτα 
οἤἴδβοξινε; 1.6. ἴο πηἀογβίαπα {ῃη6 γϑϊαΐίῖνε 845 ἃ τη 5 ΟῚ] 16, δΔηα τοϑίου 1 
ἀἰγεον ἰο ὑμῶν, “οἡ ψΠοβα δοοουηΐ (1.6. ἴοσ πε ῥτοϊβοίίοῃ οὗ νοβξε 
Ἰῃτογεβί5) 1 τὴ ἱπουσγίησ 5 ἀἸ5Π|κο᾽. 

8 τό. τεχνάζειν] “{Παΐ 1{ 15 ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴου τὴθ ἴο μανε τεοεϊνε νῆα 
ἰ5 ἅπε ἴο γοι ἔἴτοτη ϑϑαίῃθβ, πα ἴο θὲ ρυδοίβϑίηρ δὴ αὐίϊποα ᾿. ΤΙ {πὰ 
βϑηΐθησθ ὑνΒ ἢ (Ο]]Ονγβ, ἴΠ6 τηδ]ουΥ οὗ ἴΠ6 μΜ885 ᾿ηίτοάπος ὅτι θεΐογα 
εἴπερ, νΥ ΟΠ 15 τεϊαϊποα ὈΥ Μαουηομδ 6] ἀηα ἃ σοπβι θυ Ὁ]8 πα θεΥ οὗ 
τῃ8 εἄϊτοτβ, θαξ οὐ εα ΌΥ Κι ΠΠΕΥ ἀπα Δ ΟΠ] γθομξ οἡ [Π6 δα ποῦν οὗ 
ἴουγ σοοά μ55. ὙἼΠα ἀαδβίίοῃ τιπϑί νἰγίπμα ΠΥ θῈ ἀβοϊάςα ὈΥ [6 δχίθγπαὶ 
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Εν ἄθποθ, 85 {Π6 οὐηϊβϑίοη οὗ ὅτι ἢδ5 β' ΠΡΙΚῪ {ΠῸ εἴδξοϊ οὗ πηαϊκίησ οὐκ 
οὕτως ἐτέλει κ.τ.Δ. ἃ 2γἱγιεῖῤῥαί Ἰηδίεαα οὗ ἃ αἰεῥε)αίεγι οἸαιι56.---μ 8 ννοσά5 
οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γέ ἐστιν ὈξοοΙηϊησ {πούθ ον ἱπάεροηάεηΐ οὗ {πῸ 
σοηϑβίσιοί οι, ΠΠτα οἶμαι ἴῃ {Π6 Ῥαββασε σιοίβα Ὀγ Καὶ ἀποὺ ποτ ν. 8, 22, 
οἶμαι γάρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε κακίστους καὶ 
νῦν ὑβριστοτάτους. 

δήπου] “Πε αἰά ποί, 7 ζγιαρῆγε, Ῥαὰν 1. ὙΠα σοηῃβδίγιοίοη ὡς στε- 
ροῖτο ἰῖΒ πὸ ἀοιδί ῥτγείδισεα ἴο ὥστε στερεῖσθαι Ὀξδοαιιθα, 45 ΚΌΝΠΕΥ 
Ῥοϊηΐβ ουΐ, {π6 Ἰατίθυ ϑνου]α ποῖ ᾿παϊσαΐθ 50 οἰ θαυ ]Υ {Παΐ 1ἰ 15 Π6 22ἐγ2056 
ταῖπου ἴΠδη {Π6 γεσφλζ νυ 1 ἢ 15 ΒΡ ΟΠ] ν σοπίεπηρ]αΐϊβά. 

ἐπὶ τούτῳ] “οἡ {Ππε58 ἰθυμηβ᾽, “οὐ [Π]5 ππαουβίαπαϊησ᾽. ΤΠῈ ψνοτάς 
μεῖον ἀῃα πλεῖον αῇἴογα ἃ σοοὰ βχαιηρὶα οὗ ἴΠ8 τῃοίοσιοαὶ ἤσιγε οδ]]θάᾶ 
ὁμοιοτέλευτον. 

ὃ 17. ταύτην τὴν πρᾶξιν] “ἴο 5(αΠ ΠΕγ [Πϊ5 ᾿ηἰσῖσπε᾽. ὙΠῸ ϑυθρβίδη- 
{ἰνε πρᾶξις Θγ θΟα165 {Π6 56η56 οἵ σουγιρί πα ἀπά ουῃδηα ἀρα]ησ νυ ἢ 
50 Οἴἴ6 ἢ ΔΟσΟΙΊΡΆΠ165 {Π6 5] ΠΠΡ16 γε Ὁ. 

ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως) Τὴδ ρῥαγίϊοϊθβ, Ἂ5 ἴῃ 1. 8. 20, βανε (Π6 
ἴοτοβ οὗ {πὸ 1αΐη 2γογδείο: “οἵ ἃ ἰγαῖῃ ᾽, “Δβϑασγεαϊγ᾽. ὙΤΠῈ ρῆγαβα 
βεβαιῶ τὴν πράξιν “1655 1 οοπῆττῃ (1. 6. τηαῖτε σοοα) [6 ἰγαηβαοίϊοη᾽ 15 
Δα ΙΓ Ὀ]ν 1Ππϑιγαϊθα ὈΥ ἃ ράββασα σποίεα ὈΥῪ ΘΟ ΠπδΙ δου πῸπ Ονγοΐ. ΝΠ. 
8..2, πρότερον βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῖς τὰ ἔσχατα πεποιηκόσιν, 
εἴτε ὅρκους ὀμόσαιεν, ἠμπέδουν, εἴτε δεξιὰς δοῖεν, ἐβεβαίουν. 

8 τῷ. μὴ τοίνυν μηδὲ ὅσα] “ΤΑΥ͂ τηοΥα, ποΐ Θνβῇ 50 ΠΈΠΟΝ 85 βοῖπα οὗ 
{Π6 οαρίαϊηβ᾽. ὉΠ ραγίο]α τοίνυν Πα5 {Π6 ἴοτοθ οὔ αϑρετογαΐίογε νυ ΠῚ Οἢ 
ἰ5. ΤῆοτΘ [ΓΘ] ΠΘΠΓΠΥ σοηνευθα ὈΥ [Π6 5ΠΡ]16 γογὰ τοί. ΚιΠοΥ ποίϊοεβ 
1Π6 τι88 85 ἃ βίτδῃρβ οὔθ, Ὀαΐ ᾿ῃβίαποθϑ ΠῸ οἴποὺῦ ΘΧΔΏρΡ]6, ΠΟΥ 40 1 
Κηον οἴ δηγ. 

ὃ. 20. συμφέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν ΑἋοοποίγπιοίοη ΠΙΟ 15 
ΤΊΟΥΘ ΘΟΠΠΊΟΠ ἴῃ Ροαίτγ. (Οἵ. Επγ. 2Ζ2εγε. δ μ7. 1366, 4η41, 5] ΓΔ] 1], 
“4. 370, 

ἐγώ σοι πένθος, ὡς φίλος φίλῳ, 
λυπρὸν συνοίσῳω τῆσδε" 

ὙγΏ116 ἴῃ Ἄθβοῃ. Ζπγι. 847 ἰξ ἀρ ΘαΥβ 1ἢ 8 τῃηοαὶ ςα ςθηβα 

ὀργὰς συνοίσω σοι" γεραιτέρα γὰρ εἶ. 

γιγνώσκω δὴ] ΑΒ|1Π1. 3. 14 Δηα 11. 5. 10, {Π6 δὴ ἰ5. 6ηπἰνα]επὲ ἴο 
ααἴέο, αιὰ Πδὰ5 8Δῃ ᾿πίθηβιγ!ηρ [ΟΥῸ6 : “1 τϑοορσηϊθα Ζρο τυρὶ. Κύδποι 
ΤΟΥΓΠΘΥ ΘΟΠΊΡΑΓΟ5 “395. 111. 5, οὕτω μέγα καὶ καλὸν κτῆμα τοῖς τε ἄλλοις 
ἅπασι καὶ ἀνδρὶ δὴ στρατηγῷ τὸ ὅσιόν τε καὶ πιστὸν εἶναι, αὶ Ῥαβδασε ἴῃ 
Ὁ ΠΙΟῊ ΤΠΕΥΕ 15 σου! η]ν ΠΟ ἰγαος Οὗ [Π6 ἰξιηροσαὶ 5θῆβα ψἹἢ νυ] ἢ Πα 
Ἰ5ΈΑΠΠ ογεατῖ5 [Π6 Ῥαγίϊο]θ. 

8 21. ἠσχυνόμην] ΞΘΟΠΆΓΟΥ Ππ45 ἃ ἀΠΠΠΟΙΠΥ ἴῃ [Π6 οπιϊβθίοη οὗ ἄν, 
Δα ῬΙΌΡΟΞΕΒ 1Π σΟηΒΘΉΈΈη06 ἴο βαὈϑἐϊπίε μέντ᾽ ἂν ἴοΥ μέντοι. Βαΐ {Π6 
Ῥαγίο]8 15 ὈΥ͂ ΠῸ ΠΊΘΔἢ5 Θββθηία] : Οἡ [ἢ6 ΘΟΠΊΓΑΥΥ, [15 ΟἸ 55 ἢ. (45 ἴῃ 
νΙ. 6. 25 Δη4 11. 7. 40) σῖνεϑβ δῃ ἱπογθαβϑά σεσίαϊ πίγ ἴο [Π6 σϑϑα]ὲ νυ] ἢ 
15 ΘΠΓΙΓΘΙΥ ἴῃ Κααρίηρ ψἹ [Π6 ἔοσοα οἵ [ΠῈ αϑϑανογαίίοη. 

8.22. εἴγε.. φυλακή] “1 Ἰηά66 4 {Ποτὲ θὲ βιοῃ ἃ [Πϊησ 45 [α]κῖηρ ῥσα- 
οασ(οη5 ἀραϊησί ἤθη σ᾽ 15 [Π6 τη ἀουϊηρ οἵ Μδουηίομδεὶ, Ραβεα ἀρραᾶ- 
ΤΘΏΓΥ προ ἴΠ6 [Ο]]οννίησ σοιϊηπιθηξ ὈΥ Καὶϊσου : ὁ εἴγε δοπα!οηΐβ νίτα 
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δχίοιπς, 1.6. τηαρὶβ ἀπ ίατη γεααϊε, ΒοΙῃ {πε οπθ Ἐχρ᾽απαίϊοη ἀπά πα 
οἴου ἀρρεᾶαῦ ἴο τὴ8 βηξίγε!υ ᾿πσοπηρδί! 16 νυ Ἱ ἢ [Π6 ἐγα "10 Π8] π58 οὗ εἴγε, 
ΜΈΪΟΉ ΠεΥα, δ5 ἴῃ 411] οἴπεὺ σαβθβ, ργδβεηΐβ [Π6 οοπαϊίοη ἴῃ ἰ[5. βίγοησαβί 
αγιαὶ »ιοσέ 2γοῤαῤίε ἴουτηα. ὝΥδη5. {Ππουθίοσε : "βίποα ργβοδαίοηβ Πᾶνα ἴο 
ῬῈ ἰακβθὴ ἴῃ οὐὐ ἀφβα!ηρθ ὙΠ Ποπα5᾽, ΔΠη4 566 ποΐβ οἡ εἴπερ ἴῃ 
ὙΠ 3. 37: 

πᾶσαν... -φυλαξαμένους] τὦ. φυλακὴν 45 ἃ σοσπαίεα ἀοοσιβαίνα. 
κατεβλακεύσαμεν τὰ τούτου] Τ1|κε [Π6 ΞΙΠΔ1]ΔΥ σομηροιηα καθηδυπα- 

θεῖν, ΜὨΪΟἢ Οσουγβ ἴπ 1. 3. 3, {πε νευῦβ καταβλακεύειν ἀπά καταδειλιάν 
αὐθ Ῥοίῃ ᾿πίγαηβιτϊνα, (6 δσουβαίϊϊνοβ ΒΥ νυ] ἢ {Π ΕΥ̓ ἀγα [Ο]]οννεα (τὰ 
τούτου Δα οὐδὲν) Ἰυεΐϊησ᾽ ἴῃ ἐδ ἢ οαβα δοοιιβαίνεβ οἵ γεσφεέεί, ΑἹ] {π6 Μ88, 
ἢ [Π6 ἐχοθρίϊοη οὗ ἴτας σοοά ομθβ, σῖνε οὔτε μὴν ἴῃ Ρ]αςε οἵ οὐδὲ 
μὴν ἴογ με {Πϊτὰ περσαίϊνε. ὍΠοΥα οαπ, Πονγενϑσ, Ὀ6 {π1| φαθϑοη ἰῃδξ 
Ιζππεῖ, ΝΟΠΡτεομς απα Μδοτηῖσῃδεὶ πᾶνε ἄοπα νΊβεὶν ἴπ τείαϊπίησ [6 
Ἰαίίευ τεδαϊησ, ϑν] ἢ σῖνεβ ἱπούθαβθα ἘΠΕΥΡῪ ἴο [πε βἰαϊεπηθηΐ Ὀγ ἔπτον- 
ἴηρ δῃ Δα Ἰτἰο0η8] δτηρἢδϑὶβ οῃ {πε 1αϑὲ ἀπα βίγοηρεβί γεῦρ. Τί ἰ5 οῃ {Π|5 
δοοουπί {Παΐ οὔτε μὴν 15 1655 [ΤΕ] ΠΥ πϑεα Ὀγ {π6 Ὀεβδί δαῖποῖβ [Παπ 
οὐδὲ μήν, Ὀδοαιδα {Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ σΟΙῚ ὈΪΠΔΊΊΟΙ 15 ΘΠ ΡΙ γα ἤθη {ΠῈ οἰδβεβ 
ΜΠ Ϊο ἢ 1 ποραίνεβ ἀγα οὗ ἐψζαί ᾿τηροτγίδηςθ, ἴῃ σοηποχῖοῃ ὙΠ νυ πῖοἢ δ 
᾿πιθηβιγιηρ δα]πησέ {κ6 μὴν 15 τη Δ ἘΞ ΕΠΥ ἱπαρΡρυορυϊαίθ. 

8.23. τὰ ἐνέχυρα] “τῆς 2γοῤεγ 56ουγ165᾽, [Ιἢ σοπποχίοη ΜΠ [Π6 
ΙΔϊομι ὡς μηδὲ... ἐδύνατο, “50 1παΐ ΠΕ τηϊσῃϊ ποῖ μαννα θεβεη δ ]θ᾽, ἰεΐ τὴς 
ὙΔΥΠ βία θηΐῖβ ΟΠΟ6 ἴου 411] αἀραϊηβί δῇ δχρ]απαίίοη ΠΟ Πα5. τεοοϊνϑᾶ 
16 σοππίθπαποα οὗ ΠΙρὴ δας ποῦν, ἴΠ6 Ροϊπὶ οὐ ὑυΠ]Οἢ 1165. ἴῃ Δββισηησ 
ἴο ὡς, ἵνα ἀπ ὅπως ἴῃ (Πἰ5 σοιηπαίίοη ἃ ζρεαΐ 5θῆβα (“ννπετε᾽, “ἴπ 
ΠΟΙ οα56) γαῖμευ [ἤδη ἃ ηαΐ οπα (“1 οὐάδγ {παι}: Δοοοτγαϊηρ]ν, 
οἢ {Π|5 ῬΥΙΠΟΙρΙ6, ἵν᾽ ἢ τυφλός τε καὶ κλύων μηδὲν (ΘοΡΗ. Οεα. 7». 1380) 
ἰ5 ἴο θῈ τεπάεσεα “2,2 τυχίελ εασο 1 μαὰ Ῥβθῃ 5 βἤΉ 1655. 45 νγ}6Ὲ}} ἂ5 ἀεαί᾽. 
Τὴ τε[αςαίίοη οὗ 1Π15 τηϊσοῃίθνοιβ ἔΠΘΟΥῪ νγα παϑα ΟΗΪΥ ἰπβίαποα {Π6 [δοΐ 
[Πα μὴ ἀπά ποί οὐ ἰ5 {π6 περαίϊνε ᾿ἱπνδ δ ]Υ ἐοη ἴῃ σοππδχίοη ὙΠ 
τηῖς. Ἰάϊοτιη : ̓πάθρεπάθπεν οὗ νηΐοῃ, {π6 ἐΠθοΥν 1561 15. ἃ σγαίαϊουβ 
δϑϑατηριίοη, τοῖα] ν δὲ ναταποθ ψ ἢ {Π6 Ῥυΐποῖρ]8 νυ ΠΙ ἢ τορι!αΐθθ Π658 
σοπ͵πποίϊοηβ Ἤδη {ΠΕῪ τὸ σοηβίγιοίε νυ {Π6 ΟἾΠΕΥ τηοοά5. 

ἀγνώμονες] “πηρταίεπι]᾽, “Πεαγ]εβ5᾽, {ΠῈ Οὐ ΠαΥῪ τηθαπῖησ οὗ {πὸ 
δα]εοῖνα, [ῸΥ νΠΙ ἢ 566 ποία ου ἀγνωμοσύνας ἴῃ 11. 5. 6. ῊΘ νοῖῪ δος 
οὔ πεῖν ἱπσταῖδ τηδὺ δοσοιιηΐ [ΟΥ Π]5 το ποΐδποβ ἴο βρθακ Ὀθίοτθ ϑθαῖῃ65, 
Ἔνεη {ΠπουρῊ ἰἰ Πα ἰογοθα προὴ ΐτη {Π6 πθο}βϑιν οἱ ἀδθίεπαϊηρ ἢϊ5 σοη- 
ἄπο. ΤῈ 15 Ροββίθ]8β, πονγενεῖ, 8δ5. δ  εἰβκα βιιρσεβίβ, ἰπαΐ ῃ6 νγὰθ ὑη- 
ΜἹΠΙΩΡ ἰο ἀἴβο]οβα ἴο [ῃς ΤἬταοίϊδηβ {Π6 Οἰγουτηβίαποαβ γ ΠΟ δα οοτη- 
ῬΕΙ]εα [ῃ6 ΔΥμὰΥ ἴο ἴα βεύν!ςα ἴῃ {ΠΕ 1 σοπηΐγν. 

8. 24. οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον (εἰὶ προσῇτε πόλιν] 1 πᾶνε [Ο]]ονγεά 
Μδουλομαθὶ, νΠῸ Ομ {Π6 πγοσὰ εἰ ἔτοπ Π15 αχί, βίποε [ῃ6 ργββεποθ οὗ 
186 ἔνγο Ῥυθροβίτοη5 τᾶν θα δοσοπηίθα [ῸΓ δἃ5 ᾿ηα]σαίηρ ἃ σοπάδηβθα 
φοπβίγαιοίοη (6. σ. ἐλθόντες εἰς ἸΠέριν θον), ΟΥ̓ 656 ἃ5 ἃ ΠΠΘΓΕ ΤΟΙ ΠΩΔΠΟΥ, 
ΕΧΔΙΏΡΙ65 οὗ ὙΏΙΟἢ δγα 5. ΠΟΙ ΘΠΕΥ σοτητηοη. Η5 τεδάϊηρσ, τπΟΥΘΟΥ ΘΓ, 
μας ἴῃς δἀναπίασε οἵ Ῥεΐπρ αἰπιοβὲ Ἰάθητοα] νΠ {πα δἀορίθα ὈΥ 
ἸΚΌΝ ΠΟΥ απα Βουποηθηη, ΠῸΠῚ Ὑν]ΟὮ 1ἰ αἰ ἤετβ ΟὨ]Ὺ ἴῃ [Π6 ΟΠΙ5ΒΙ ΟῚ 
οἵ εἰ Βείοτε προσῇτε, ἃ Ροϊπΐ ἴῃ ΠΟΙ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΐνγο οἵ {Π6 Μ58 ἅττα α15- 
ἘΠΠΟΕΙ͂Ὺ ἴῃ Πἷβ ἰανουσ, ὍὙΠδ οἴμοῦ Ἰθδαϊπηρ δα Ἰζοῦβ σῖγα [Π6 Ραββαρσα ἴῃ {π68 
[ο]]Ονν]ηρ᾽ ΓΟΥΤΏΒ : 



253-27] ͵ΜΝΟΖΖ 5. ἘΡΕ 

(Ὁ εἰ προσῇτε τῇ πόλει, ᾿Αρίσταρχος ὑμᾶς, κιτ.Ὰ. (ἡ) ΟΠ ΡΥ ΟΠ), 

(11) εἰ προσίητε τῇ πόλει, ᾿Αρίσταρχος ὑμᾶς, κιτ.λ. ([Κυὔρει), 

(1) εἰ προσίοιτε τῇ πόλει, ᾿Αρίσταρχος ὑμᾶς, κιτ.λ. (πατῇ), 

411 οἵ ψνμῖοῃ ἀτ ΑἰΠκα ορεη ἰοὸ οΡ]θοίίοη 85 ἰαἸσίησ πὸ δοσοιηΐ οὗ {πα 
αἀνογϑβαίϊνε δὲ ννΠῖο ἢ ἴῃ ἴΠ6 ἔνγο θοϑί Μ55 [Ὁ]ονν5 ἴῃ6 πομπηπαίνα ᾿Αρί- 
σταρχος, νΥΏ11|6 [Π6 ἐπι ρ] ουτηθηΐ οὗ {Ππ6 5] ποίϊνα ἴῃ ΝΟ. 11, δηα οὗ {Π6 
ορίαϊίνε ἴῃ Νο. 111, νγοι]α γαῖβα απθϑίϊοηβ οἱ συθαΐθυ αἰ που] γ [Πα {Ποξα 
ΜΕΘ ἢ ἀτα Ῥγθξθηΐθα Ὀγ {ΠῸ οτὶρὶπα] ἰοχί. 

ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε] “γοι Παα ἴο τεβογί ἴο {π6Ὸ πιαυῖςοι". ὙΠῈ Οατϑδεῖς 
ἴγοορβ, Πανίηρ ογοββθα {Π6 νγαΐου ὈΥ ἰηνιαίομ, τηῖρης παίθγα!]γ Ππανα 
Ἔχρθοϊβα ἃ σγαϊαϊίοιιβ ΞΙΡΡΙΥ οἵ Ῥγον βίο : εἰβανίπαυθ, ἃ Πα πΠΑΘΥ ΟἾΠΕΥ 
οἰγοιπηβίαηοθ, [Π6 ῬΕΥΠΊ 5510. ἰὼ ὈῸΥ νου] παν θη τοραγάβα 85 ἃ 
[ὰνουγ ἀπά ραν! σα. 

ὅτων ὠνοῖσθε] ὙΠῸ τηδηπβοτρίϑ σῖνα ὅτου, νγΥ ΠΟ ἢ 15 οἰ θα !ν πηΐθηδΌ]6 
ἴῃ σοπποχίοη Ὑνἱ ἢ {πῸ Ρ]αγα] σπάνια, ἀπ {Π6 οαϊΐοῦβ παν σἜΈΠΕΓΙΑΙ]Υ 
ἀρτθθᾶ ἴο δοσερί {πὸ Ῥ]αταὶ 1π 15. βίθαα, νυν] ἢ, {ΠΟῸΡῚ ΤΆΥΘΙῪ πιϑὶ ἢ 
ἴῃ ΡΥοββ, 15 γεοοσηϊβθα ἴῃ (εχ. 111. 2, 8Πα ἃ ἔδυν οἴπδὺ ραββᾶρεβ. ὙΠΕῸΥῈ 
5. τῆοτθ αἰ Πσα]Υ ἴῃ ἀεἰουτηϊπῖηρ Ὀαΐννεθη ὠνοῖσθε ἀπ ὠνήσεσθε, [Π6 
ΤΟΥΤΊΘΥ οὗ ψΠΙΟῊ 15 βιρσοβίθα ἴῃ ἥνε ᾿ἰθαάϊηπρ Μ55 δηᾶ ργείειγθα ὈΥ 
Κυύππου απα Τϊπάοσί, νυν ῃ116 ΝΠ Ρτεοηΐ πα [Π6 τπδ]οΥἹΥ οὗ {Π6 βαϊίουβ 
τείαϊη [Π6 Ἰαϊίου οἢ {π6 δαςΠου Υ οἵ {π6 τοπηαϊπῖησ Μ55.. ὙΠῸ Ἰηΐθυη] 
Ἔν άθποθ Ἀρρεαῖβ ἴο τη ἀβοϊβῖνε ἴῃ ἔανουν οἵ {Π6 ορίαϊξϊνε ; ̓π4 664, [Π6 
Επ ρΙογτηθηΐ οἵ {πὸ δαΐατα ᾿πα]σαΐνα νου! θῈ Δῃ δοίιια] 50] βοῖβπὶ 1 ἃ 
Ῥαββᾶσα {Π6 γϑίδυθποαβ οἵ νυ] ἢ 464] δ] τορείΠου νν] [ἢ {Π6 Ραβί. 

8 25. ἐπὶ Θρᾷκῃ] ΤΠε τηδ]ουϊΥ οὗ [Π6 βαϊίοῦβ, ἱποϊ παρ Ν ΟΠΡυθομς 
Δ᾽ Μδοιηίομδεὶ, τείαϊη ἐπὶ Θράκης, ψΏΪΟΗ 15 ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΔΙΎ ταδαϊηρ : 
Κύμην ἀοίοπαϑ ἴΠῸ ἀαίνα, νὴ Πα5 {Π6 δας που υ οἵ [Π6 ἴνγο Ἰϑδάϊησ 
Μ85. ὙΠΕΙῈ ἃΥ6 ΒΘ γα] ἀυρτιπηθπίβ ΜΨΏΙΟῊ πηϊρηΐ ΡῈ αποίςβα ἴῃ ἰανουγ οἵ 
[ῃε σεπῖίνε, 6.5. 1Π6 Ῥγοθα ΠΥ {παΐ [Π6 1655 ἀθβηϊΐθ δχρυεββίοη ὑγου]ᾶ 
Ῥε ργείογγεα 1ῃ ἃ οαβδε {6 ἴπΠ6 ργεβεπηΐ, δῃηα {ΠῸ ΔπαΪορυ οἵ {π6 ρῆγαβα 
τὰ ἐπὶ Θράκης, ΥΏΙΟΉ 15 50 [ΓΘ] ΠΟ ΠΕΠΥ π564 Ὀγ ΤΠ ογ 1465 ἴο ἀδποία {ΠῸ 
Ἰοσδ 165 ἴῃ ἡποϑίίοη. Οἷ {Π6 οΟἴαῦ Παπα, νγα πανα {π6 ψ611-Κποννῃ 
ας {παΐ σοιη ἰ παϊίοηβ {πὸ τὰ ἐπὶ Θράκης, ννῃΪοη Πᾶνε οποα Ῥθοοπηα 
[ΑΥἸΠ1ΑΥ ἸΏ ἃ ῬΑΙΓΟΪΑΥ 56 Π56, Δ΄ ΤΆΥΘΙΥ ΠΡ] ογβα οἰπουννῖβα Οὐ ἴῃ ἃ 
{γαρτηθηΐαυυ ἰουτη ἴῃ οα565 ΠΟΥ ἃ ΟΠ γος Ρἤγαβα νν1}} ΒΌΡΡΙΥ (Π6 τα- 
αυϊγοα τηεδηϊηρ. 

ἐν πολεμίᾳ εἷναι] 55. ἀνάγκη ἦν. 
8 χ6. οὐδέν τι ἄφθονον] “ἴῃ πὸ σγεαΐ ἀρυπάσποο᾽. ΤῊ σοπϑβίγαοίοη 

[45 αἰγεδάυν Ῥβεϑὴ 1Ππϑίγαίθα ἴῃ [Π6 ποία ἴο νἹ. 6. 12, ἢ ΒΟ σοπλ- 
Ῥᾶτα οὐδὲν ἔτι (αἴ. οὐδέν τι) μεθύοντι ἐοικώς ἴῃ! ΝΙΙ. 3. 35- 

συνεστηκὸς} Π|κ6 συνεστραμμένον, ἀεποίε5 ἃ εοηηιῤαςί αὐ τυεῖ[- Ἰδεῖ- 
2{γιεαῖ Ὀοαγ οἵ ἰτοορβ. τ. “1 αἸ4 ποῖ ἢπᾶ δηγ. οὐραῃϊβεα ἴοσος οὗ 
ΟΑΥΑΙΓΥ ΟΥ̓ ΡΕ] αϑί5 αχβίϊησ [ἢ ὙΟΌΥ γα ϊκ5᾽. 

8 27. μηδ᾽ ὁντιναοῦν μισθὸν] “Ενξοη {Π6 51η4]16ϑὲ ραγ᾽. 
ὑμῖν.. πρὸ ὑμῶν] ΑἹ ἢτϊδὲ ἰρῃξ, ([πΠ6 σϑρειτοη οἵ [Π6 ρυόποιη ἀρ- 

Ῥθαῦβ ἰδπίοϊοσοιιβ, ἀπ Κυϊρου ἴῃ ΘΟΠΒΘαΈΠΟΘ. ΡΙΌΡΟΒΕΒ ἴο οπῆϊξ {Π6 
ὑνουβ5 πρὸ ὑμῶν ἃ5 ἃ Τῆηεῦα Ἔδχρίαηδίουυ ο]οβθθ. [{ ἰβ εν θηΐ, Πουναυ υ, 
ἔγοπὶ ἴΠ6 οοπΐοχί {παΐ [πΠ6 σῆδηρσα νγοι]α ννθαίςθη [Π6 ἔογος οὗ ἴῃς ὔριι- 
τηθηΐ, ἡ ]ΟΠ Πα5 {Π6 ἴνγο- [014 οὔ]δβοΐ οἵ δχρ]αϊηίηρ ἴο {Π6 50] 1615 ἢὶ5 



5606 ἜΧΡΕΧΟ ΟΥ̓͂Σ [Π1- ὦ 

ΘΟΠσΘΓη ἴου πεῖν ἰηΐεγοϑίς (πρὸ ὑμῶν), ἀπ της Ἰπη]πβεῖος. οὗ {π6 ορίῃΐοη 
πον Ππαά [ουπηθα τεβρεβοίίηρ Πἰπὶ (ἐδόκουν ὑμῖν). 

8 28. μᾶλλον μετέσχετε] Α αἰ που] ν πα Ῥθθη ἴουπᾶ ἴῃ γεσοοποι ησ 
{8656 τνοσάβ ψ ἢ {Π6 ἀυγαησοίηθηΐ Δ᾽] παςδα ἴο ἴῃ ΝΠ. 3. 10, Δοσογαϊηρ ἴο 
ψὩΪοἢ ϑευῖηεβ νγὰβ ἴο Κεαρ 411 {Π6 ῬΙ ΠΟΥ ἴῃ ἢ οὐ Παηά5, {ΠῈ 
ΤΓΟΟΡΒ5 Γϑοεϊν!ησ 4 [ρα ]αῖθα βαπὰ οἵἨ ΠΊΟΠΘΥ ἴπ Ῥαυμηθηΐ ΤΟΥ {Π6ῚΥ 56ὺ- 
νίοθβ. ὙΠεῖε οαη Ὀ6 Ππ||6 ἀοαθέ, πουνενεῖ, {Ππαξ ἃ Ιατρα δτηοπηΐ οὗ β50- 
τερ(τουβ Ραμ ευ Πα θη τηδήθ ὈῪ {πῸ ὐθεῖκβ ἴῃ {Π6 οοῦτβα οὗ [ῃ8 
ΟΔΙΏΡαΙΡη, Δ ἈΒΘΕΙΠΙΡΙΙΟΠ ὙὙΠΙΟΝ ΤΔΥ δος ἴο δχρὶαῖπ {Π6 ῥγεβθηΐ 
Ράᾶββασθ. ΟἸεύνῖβα γε τητϑί [4]] Ῥδοὶς οἢ δΔποίῃευ δηα 1685 ῬΥΟΌΔΌ]8 
ΤΠΘΟΥΥ, Δοοογάϊησ ἰο ὙΠΟ {ΠῸ6 πνουβ μᾶλλον μετέσχετε ΜΥ1}] τηθᾶῃ ΠῸ 
τῆοτθ {Πδη {Παΐ, Ὀγ {Π6 Ἰεἰίεσ οὗ {Πεῖγ ἀρυεθιηθηΐ, δῇ ᾿πούθαβα οὗ ΡΠ ΠΩ͂ΘΓ 
τηθαηΐ δὴ ᾿πούθαβα οἵ ραν. : 

ἃ 29. κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμένους} “ἀἸΞρεΙΒΙη σ᾽ Οὐ 5 Ιν 65 αρτοδάᾶ 
ἴῃ 5114}1 σου ραηϊεβ᾽. 

8. 30. τοῦτο δὴ τὸ σχέτλιον πάθημα :]} “15 [Π15, 1 «εὶς, [Π6 ἔξεττ] 0 ]6 ̓π Ποῖ οη 
γοῦ σογηΡ]αΐη οὔ ΤΠηΪβ τοπάθηησ οἵ [Π6 ῥραββαθα 15, 1 {πἴη]ς, πβοαβϑβῖ- 
ταϊεα ὈΥ 1Π6 Ῥσξβεησα οὗ [Π6 δυίϊο]6, {Π6 ἔοσοβ οἵ ννῃϊοῃ 15. σοπβ  ἀθΥ ]Υ 
ἱπηραἰτϑα 1ῃ [Π6 νεύβίοη βισϑεβίθα Ὀγ Κι ππεὺ: ερζγε ζαῖ, χιιοαῖ τιοὖϊ᾽ αεεῖ- 
ΑἸ], ἐαηε εα]α»εϊζοστί7)ε ἢ 

ἐμὲ ἀνεῖναι) Τί 15 ΠαΑΥΑΪγ ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ ἰο αἴβοιιθ5. ΞΕυΙΟ 51Υ {πΠ6Ὸ τοαάϊησ 
ζῶντα ἐμὲ ἐᾶν εἶναι, νγῖο ἢ ΠΙπάουῇ ἀηα Βουπθιπαπη Πᾶνα δαορίεα ἰπ 
ΡΙαςθ οἵ {Π6 ἰεχί: ᾿π4664, 1 ννου]ὰ θὲ αἰ βίοι]: ἴο βὰν νυ ῃθίΠευ [η6 οοη- 
δἰσποῖίοι, ΟΥ̓ ΤΠ 6 γὨγ πη ποτα εἤβοίμ !]ν σοπάδπηηβ 11. Ααα ἴο ψ ΠΙΟΉ, 
1Π6 νεὺρ ἀνεῖναι 15 ῬΕΟΌΠΙΑΥΥ ΔΡΡΥΟΡυΙαΐα ἴῃ {15 σΟΠΠΘχίοη, ἃ5 ΚΥΎΡΕΓ 
μαὰ5 5Πεη ὈΥ͂ ΘΟ ΡΟ ησ “7ελί, 11. 3. 51, οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ 
ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. 

8. 31. περιττὸν δ᾽ ἔχοντες τοῦτο] “ Βανὶπρ {Π15 ἴο (η6 σοοά ᾽. (οτη- 
ῬᾶγΘ ἃ 5] 218 τι5ὲ οὗ περιγίγνεσθαι ἴῃ ΤΠ ποΟ. 11. 39, “νε παν Ζὲς 
εἰφα7', Φαΐαγιεθ ἵτι ΟΥΥ αν ου ᾽. 

ἐδαπανᾶτε] ΤΠηδ ἴοτος οἵ {ῃ6 ἱπηρετίεος 15 ἴΠ6 58 ΠΊ6 5 ἴῃ 1, 10. 1 
ΔΩ 11. 1. 3, γοι πᾶνε Ῥεεῆ Ἰἰνίηρσ 411 [η6 Ὑν 1116 δὲ ἴπ6 ὄἼχρεῆβα οὗ 
γΟΙ ΘΠΘ 165. ΕῸΣ {Π6 Ῥῇταβε ταῦτα πράττοντας, 5ε6 ποία ὁπ πολλὰ 
καὶ ἀγαθὰ πράττειν ἴῃ! ΥἹ. 4- 8. 

8. 22. πρὸς ἐκείνοις} 1.6. “1η «αἀά!οη ἴο {πΠ6 Ποπουτβ ὑνοη ἴῃ Αβἰα᾽. 
ΤΗΘ Ρἤταβα τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ Θρᾷκας 15 ῬΕΟΙΠΑΥΥ ἀΡΡτορυϊαΐθ, ἃ5 
1Π|6 ν]ἱοΐουϊθβ {ποὺ Πααᾶ νγοὴ ἴῃ Αβϑία μαα Ῥβεῃ σεϊηθα ἴῃ ραχί ονεσ {πε 
ΚΙηΘ θη οὗ [Π15 νΕΥΥ {{106. 

ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε, τούτων] ὍΤΠα σεηϊίνε ὧν ἰαἶκο5 {Π6 Ῥίαςε οὗ 
Δῃ δοοιιβαίνα ὈΥ αἰἰγασίίοη ἢ τούτων. ἼΠΕΓΙΘ 15 ποίῃϊησ, Ποννανοσ, ἴο 
7αβ ιν ΚΌΠποΥ 5 σοπ]οπιπαίίοη οὗ {Π6 αἰζουπαῖϊνα ΤΠθουν, ὙυΙ ἢ ἰγθαίβ 
1Π6 το] αἰίνε δ5 ἃ σεηϊίϊνε οὗ τεβρεοΐ, [Π6 ειηρ]ουμηςηΐ οἵ ἡνΠ] Γῇ 15 ΘΟΙΏΤΊΟΠ. 
ἴῃ ΡΟΘΥΥ ἴῃ ἴΠ6 5εη88 οἵ περὶ ὧν. 

8 23. ἀπῆρα] «ἃ Ῥοείϊςα] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ, ΤΟΥ ΏΪΟΠ αλ ΟΣ ΥΣ δοἶϑ 676 
ἰἴ5. 1ῃ6 Τιδεη δααϊναϊθηί. Μδουηῖομδε] 15 οὴθ οἵ ἴπΠ6 ἔδνν βαϊΐουβ γῆ 
γείαϊη {Π6 ΠΟΤΕ ΘΟΠΙΠΠΟΠΡΙΔΟΘ. νορ ἀπῇα οὐ ἴπε6 δαίῃου! νυ οὐ {ΠῸ6 
Ἰηΐουῖοσῦ Μ55, 16 ΚΌΠΠΘΥ ἂμ ΜΟΙ Ρτθομΐ ἀγα Ῥοΐἢ ἴῃ ανοῦσ οὗ {π6 
τοχί. 

ἔχων... καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων] ἀπὸ ταῖπεῦ ἰῃαπ ὑπὸ ἰ5. ἐπ6 
ῬΓΕΡοΒιτοη. γα 5ῃοι]α πᾶνε χρθοίθα ἴῃ {πΠ|5 σοπηθχίοῃ. (ΟΠΊΡαΓα, 



28---37] ὙὙΟ 7.5. 567 

Βονγανεσ, {π6 ποία οὔ ΨΙΙ. 2. 37, ἴπ ψ ἬΠΙΟΝ 1 μανε οοἸ]εοίεα οὐπεσ 
ΘΧΑΤΊΡΙ[Ε5 οὗ ἃ 5: ΠΊ1ΪΑΥ τ156. 

ἄν με ἔπεμπον] ΤῊ σοπαϊοη ὙΠΟ 15 ᾿πρΠ16 4 Ὰ της ραγέϊοὶς 
σου]Ἱὰ 6 ἰο {π6 ΤΟΠ]οσίης: εβεεϊ: εἰ μὴ ἐπιστευόμην ὑ ὑπ᾽ αὐτῶν. 

8 34- ἀποστροφὴν] “ἃ ΞΔποίπατΥ,᾿ 85 'π Επτ. 7764. 603. Βεῖηρ ρῥαοοά 
ἴπ αἰγεοὲ ἀρροβιεοη τ {π6 τηδϑου]ης ὅν, 1 ἀἤοτάβ ἃ ΤΟΙΠαΥ Κα ΟΙῪ ῬοΪά 
Θχδιηρὶ8 οὗ {ΠῸ επιρ]ουτηεπηΐ οὗ {πῸ αθδίταοι ἴου [ἴῃ οοποτοίθ. Οπ [Π8 
Δϑϑυτηρίοη ἰῃδὲ εἰ γένοιντο 15 {πε ἔσιια τεδάϊηρσ (πα 1ὲ 15 δοσθρίθα 85 
ΒΌΘΟΗ ὈΥ ἰῃς πηδ]ουιυ οἵ {Π6 εαϊΐοτβ, ποινι βίαπάϊησ εἰ γένοιτο ἢα5 
ἴῃ8. Ὀεζίεσ τηδπυβουὶρέ δυϊμουϊ ἐγ) {πῸὸ ραββασα Ὀεσοπηαβ οὗ ἱπίεγεβί ἴῃ 
ταϊαίίοη ἰο ἰῃ6 πμπεβίίϊοη οἵ Χεπορῃοπβ ἀρθ, βἴποθ Ὀοίῃ ἢἰβ 5015 
(ιοάοπιβ απ τυ 5), της Ἰαίίεῦ οὐ ννῃοσπ [611 αὐ 2727αγιξζγισα ἴθ 1Π6 
Υ̓́ΘΑΥ 362, πλϑὲ μανα Ῥεαπ ὈοΐΏ δ ἃ ρεχοά βυθβεημπεηΐ ἔο ἴΠ6 ἀαίβ οὗ 
1Π6 ῥγεβεηΐ Ξρεεςῇ. 

8 36. κατακεκανότες] ΤῊΙ5 ῬατΕῖοῖρ Ια 15 ἃ ἅπαξ λεγόμενον, ΔΩ͂, 
ἴπ ῬΟΡρο᾿β ορίπίοῃ, νἱοϊαΐεβ δῃδ]ορΎ ἴῃ {Π6 Ῥυΐποῖρ]8 οἵ 15 [οσππαϊϊοη, 
Βίποθ ρεγίεοίϊβ οἵ ἔπε βαπὶα οἷαβ5 πᾶνε {Π6ΙΥΓ ἰευπη δῖοι ἴῃ γκα, 6.5. 
πέφαγκα ἴτοπλ φαίνω ἀαπὰ μεμίαγκα ἴοη μιαίνω.: Ἠΐξδ ἰ5 ἱποσγείοτο 
ῬΓεραγεά ἰο δοςερὲ ἔπε δοιὶξὲ κατακανόντες ἴῃ 115 ρἷαςθ, δαπηϊεείησ {Π6 
απο γ μαξ ᾿ξ 15 ἐπε ρεγίεοξ τίμα ἔμαπ [Πε δογῖβὲ ραγεϊοῖ ρα νη] ἢ 
15. ἀπ }}Ὺ τηθδὲ ἢ ἴῃ {Π15 σοπιθὶπαϊΐοη. ΤῊΪ νἱενν οἵ (ῃ6 ραββᾶρε 
15. [Ὁ] οννεά ὃν Μδοπλσῆδεὶ ἀπά βενεσαὶ οἵ {πε εὐἀϊίοῖβ : {ΠῸ τεϑί, 1η- 
οἰυάίησ Κα ππευ απα ΟΠ Ργεοῃξ, ἔγεαΐ [Π8 οΟὈ]εβοίίοη ἂἃ5 Πυρετγογιἰςαὶ, 
Δ τεΐδϊη κατακεκανότες ΟΥ {πε Δυϊ μουν οὗ [Π6 ἔννο θα ησ Μ55. 

πολλὰ μὲν δὴ... ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ...πονήσαντα] [Ιἰ ἰ5 πτοία 
1Παπ ΡγοῦαὈ]6 ἐπαὲ {πε ἕοσυπι οὗ {15 βεπίθηοα νγὰ5 βιισσεβίεξα ὈΥ 8 ραβϑᾶρε 
ἴῃ {πε Οεαϊζῤιης 7 γγαγιγις (νυ. 66, 67) : 

ἀλλ᾽ ἴστε πολλὰ μέν με δακρύσαντα δή, 
πολλὰς δ᾽ ὁδοὺς ἐλθόντα φροντίδος πλάνοις. 

καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος] “ἴῃ Ξεαϑοη «πὰ ουξ οὗ Ξϑαβοῃ᾽, 
ΟΥ̓, ἃ5 Ονγεῃ ΠΊΟΥΘ ΠΙΕΥΆ ΠΥ τα πάευβ ἴἴ, “ἴῃ ἔπγη δηαᾶ ουΐ οὗ ἰὰτη ᾿ς. ὙΠ 
ῬΆγαβα 15 τεργοάμποβα ὈῪ Αὐτίδῃ (11. )ό. 8), ὧν πολλάκις καὶ ἐν (τῷ) 
μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος κατὰ πρόσταξιν τὴν ᾿Αλεξάνδρον ξὺν χάριτι 
ἐξηγεῖτο. 

τρόπαια βαρβάρων] “ ἰτορῇ 65 σϑθ7, [οτεῖσῃ ἔοεβ᾽, 45 'ἴῃ ϑόορῆ. 7 γαςἦ. 
1102: 

κοὐδεὶς τρόπαι᾽ ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. 

ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην] ὙΠΕῈ ΤΕσΌϊΑΥ 5εήπθποθ, ἃ5 ΚΌΠΟΥ ροϊηΐβ ουΐ, 
ποῦὰ μανα Ὀεθη ὅσον ἐδύνατο, ἴΠ6 5Ξεῃηίεποα μανϊὴρσ Ὠἰ[ῃεγῖο Ὀβθη 
δΔοσομηπηοάαίεα ἴο {πΠ6 ορεηΐϊησ ψοσάβ : ἀνδρα κατακεκανότες ἔσεσθε. 
Βαΐ τῃ8 ἐταπϑιίίοη, ΠΟ ἢ πα καβ {Π6 βίαίεπιαπί ἃ 2εγϑσγαί Ἰηβίεαα οἵ. 
ἃ φερεγαί Οὐδ, 15 αἴ οποα εἴεοίῖϊνε ἀπαᾶ παΐασαὶ. ΔΥ̓ΒΕΊΠοΥ εογιέγα τος, 
αῤτιιαῖ τοΣ ΟΥ τ σίγα σατδα 15 Ἰπϊθ πα ςα ὈΥ πρὸς ὑμᾶς, Ἠδ5 5ΕΥἸΟΌ5]Υ ΡαΖΖὶεα 
1Π6 σοτητηθηΐαίουβ. 1 81Ὲ τηγϑβε]Γ ἴῃ ἔανουγ οὗ {πΠ6 βεοοπα σεπάεδιϊηρ. 
Κύππεγ ἀπα Δ  εἰβκε ργείοσ [ῃς ἢγσϑβί. 

8 37. καὶ γὰρ οὖν] ϑὅ8εε ποίε ὁπ 1. 9. 8. 
ὅτι... φαίνεται] Τἰπάοτί, ψὴο ἴ5 [Ὁ] ονγεά ῬΥ Μαοτηίομδεῖ, 58Ὁ- 

βειζαίεβ ὅτε ἔοσ ὅτι. Βαῖΐ, 45 Ῥορρο ἀεπιοῃϑβίγαίοβ, [ΠῈ τοπηροταὶ 56 η568 
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οὗ ὅτε νγου]α Ῥς επίϊγεὶν ουὐ οἵ Κεαρὶηρ ἢ [Π6 σρὶπξ οἵ {πε σοπίοχί. 
Τ 1] ὍῈ ποιϊσεα {παΐ {ΠῸ βεπίθῃςθ, αἃ5. ἃ ΨΠΟΪΕ, ἰουτὴβ ἃ σοοα Θχδῖηρ]8 
οὗ τῆς οοπδίγιοίίοη κατὰ σύνεσιν : ἴπ6 πουηϊπαίϊνε ὑμεῖς, ννὶο ἢ τνουἹᾶ 
Ἰεαα τιι5 ἴο εἜχρϑοῖ καιρὸν νομίζετε εἶναι, Ὀεϊηρ τορ]αοεα αἱ [6 οἷοβα 
Οὗ [ῃ6 Ῥδύδσυαρῃ ὈΥ δῇ ᾿ΠΡΘΥΒΟΠδ] ἃ ηΠα ΤποΥΘ εἸηρ Παίς οἰδιιβε : καιρὸς 
ὑμῖν δοκεῖ εἶναι. 

πλέετε] ΚΌΠΟΥ Ῥγείευβ [Π15 πποοηίγαοίςα ουγὴ (ν᾽ ΠΙΟἢ ΟἿἿ ΔαΙΠΟΥ 
ΤΥ μανα Ὀοχγονοά ἤομη Ἡεχοάοίι5) οὴ ἴπΠ6 Δα ΠΟΥ ΠΥ οὗ [Π6 ἴννο 
Ἰεδαϊηρ Μ88. 

8.28. ἀγνώμονες] “ ἀπαρρτεβοϊαίϊνο ᾽, “ νοϊά οὗ Ἰη 16 ]Πσαποε᾽, ἴου ΒΊΟΝ 
σοΟΙΡαΥΘ {ΠπῸ οτος οἵ ἀγνωμοσύνας ἴῃ 11. 5. 6. ΚύππεΙ ταπάθυβ 1 
“ἸηΙ]α᾽, ὙΠ ἢ. 15. 1655 ἰΌγΟΙὉ]86 Ῥδσαιβα 1 ᾿ΠΠΡ]165 ὈΥ δπίϊοϊραίίοη ἃ 
νεσαϊοΐ τη ἴανουγ οἵ {Π6 5ρβαῖευύ. 

οὗτοι] 55. (Παυτηϊπιιβ ἀηα ῬΟΙγΠΪΟΙ5. 
88 20-εη. Οὐλαγηηίγηδ, ἃ Ζαςεα θη] 771, ἐεῤοτέδες Ζ15 κατέ56. 

“Επτιγγίοελες Ξγοῤοτες ἐλαΐ ἐλε }αεσερααεγτηογιίαγις δ οταῖ δγι)ογες {}617. εἰατ7,1.5 
70γ δαγηιεγιέ: δολγεγαίες, ἐλαέ “ῆεγαεσίοίαες σλοιεία ὧε αγγεσίεα, ἂς ἐδέ 
απέλον οΥ ἐλ617 γε γογέιιος. 776 σμααεηι ,ίσλέ ὁ «δομέλες αιαὶ Πἤεγα- 
εἰρίαε5. 1714 707η162) γεγιοτυς Δΐς φγογιῖδες ο Χοηοῤήογι, τοῖο αἰφεζί7γεες 
ο αεεεῤέ ἐλέηι αγτα φγεῤαγές ἐο αδῤαγέ τοῖέλ ἐλε αγ717,. 

8 40. τοῦτο...πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι] “1τῆαϊ γουῦ 5Πῃοι1 ᾿πατισιγαῖα 
ΥΟΌΤΓ ΘΟΠΊΠΠΔΠ ΟΥ̓ΕΓ τι ἃ5 ἴο!]ονβ᾽. ὍΤΠῈ δοοσιβαίϊνεα τοῦτο δοίβ ἃ5 
1Π6 σορπαίε ἰο στρατηγῆσαι, Πα 15 ἴῃ 15 ἴπτη Θχρ αϊηθα ὈΥ Π6 ἰη- 
Βηϊνα οαιιβθ5 ΒΟ [Ο]]ονν. 

8 41. ἀναστὰς ὑπὲρ Ξενοφῶντο!}] Οἡ {[Π6 δεϑαπηρίίοη {πα να 
μανε ἴῃς ἱσπε τεδάϊησ, να τησδὲ ἀηαειβία μα {Π656 ἡνουῖβ 5. σαίευγπησ 
ἴο {Π6 ἡἐπαϊγεεΐ οἴἴοοι οὐ Ῥοϊγογαίθϑ᾽ 5ρθθο, νν]ο ἢ σουία! ]ν ἄοα85. ποῖ 
ςοπίαϊη ΔηΥ ἀεῆπϊίε Ἐχου]ραίϊοη οἵ ΧΟπΟΡρΠοη 5 σοπάποί. ὍὙπε Ἰθαάϊησ 
Μ85 σῖνε αἰνετῶς ἴῃ Ρίαος οἵ ἀναστάς, νγν}116 ΤΊ που ἀπ ΟΠ] Ρυβοῆΐ 

Ἢ Πᾶνα ἀπεαυίῃθα [Π6 τοαάΐησ ἐνετός, νυ Π]οἢ (αἰίου ϑυιβειαξίπο ὑπὸ ἔογ 
ὑπὲρ) {ΠΥ Ἔχραίη ἴῃ {Π6 βεῆβε οἵ σρώογγαΐζις. ὙΠῸ τνογά, Πουνθνεῦ, 
5. Ῥοβί-οἱαϑϑίσαὶ, αῃὰα 15. ποῖ [οπη εἰβεννῃοτο ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΙ : ὙΠΟ, 85 
ΚΌΠΟΥ ροϊηΐβ ουΐ, οι ρίογβ ὑπόπεμπτος ἴῃ [Π]5 ΟΠ ΠΟΧΙΟη. 

8 42. ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατεία5) (ΟἿ. ΝΙ. 4. 4, Δη4 ἃ ποΐβ οη [Π6 
Ῥάββαρβ. 

δ. 432. ἐν ἀποῤῥήτῳ ποιησάμενος] “Πανίηρ ἰτεαίεα 1ξ δ5 ἃ βεογεῖ᾽. 
ΘΙ. ἘΠΕΤΟΌ: τς: 25: 04: 

8 44. ἀναιρεῖ] 5.5. ὁ Ζεύς, [ποιρὴ {Π6 νεὺΡ 15 ποτα [ΓΘ] ΠΕ]Υ τπι5εα 
ἴῃ σοππθχίοῃ νν 11 Δἢ ΟΥΔΟΙ]ΑΥ ΤΈΞΡΟΠΒ56, 6.6. ἴῃ 11. 1. 6. 

ΘῊΡ ΕΠ ΤΙ: 

δ8 1--9. οϑεγεέψες ἐηεαηγις αὐ α αἰϊδέαγιεε. 716 Ογεοῖς σῤῥίν ἐλεῦε- 
δοῖνες τυΐέλ ῤγουϊξίογις 7γοηε τογίαϊγε οἰέίαρες τουλϊεοΐ ἀαα ὀέογε οἵοεη ὁγ 
,δορέλες ἰο Ποάοταιες. 1774 ἰαΐίεγ 2γίγιεο, αἰζογταίφα ὧν αγῈ 1γι)ημμεγλαὶ 70 - 
ἐοτυεγ αγιαῖ ὧν α Ἴόγεο οΥ ἐλίγέν ἄογεο, γεῤαϊγ» ἐο Χ'εγοῤῆο,ι, αγιαὶ ο76167.5 1772 
ἐγ1 ἐλέ γιαηῖε ὁ. «δειείλες αγια ἤοαάροιις ἐο τυϊίγατυ Δ] ἐγοοῤΥ ἤογε ἐδδ 
«οτεγ127.}. 

ἐσκήνησαν εἰς κώμα9] “ αιατίεγοα {Πομβεῖναβ ἴῃ οοτίαϊη νἹ]Πασοβ᾽: 



--στι. 8] ΜΟΖΈΕ: 569 

ἃ Ῥτεσπαπέ ἔουπὶ οὗ σοπβιίγιοίοη ἔῸΥ ἐλθόντες εἰς κώμας ἐσκήνησαν ἐν 
αὐταῖς. Ιῃ {ΠΕ οἰαιιβα νυ ΒΊΟ ἢ [0]]Οννβ, {ΠπῸ Ῥαγίοὶρ]ς ἐπισιτισάμενοι ἰ5 ἴῃς 
ἐπ ρΠδῖῖς νγοσα : “ἡ ἔγουυ ὙνΒ]Οἢ {παῪ ἱπίθπαβα ἴο ἄγαν {πεῖν τηαΐη 5πρ- 
Ρ]65 ἴῃ δηἰοϊραίίοη οὗ {πεὶγ ἀυγῖνα] δὲ (Πς6 Ἵοαβί". 

8 3. ὅδε ὁ ἀνὴρ] ΤΠ δυίϊο]α 15 Ἐϑϑθηία] ἰο (Π6 σοπδίγυοίίοη. 1 
Ῥτείδυ, πονγενοῦ, ἴο ψυῖία 1 {ππι5 ἢ ΜαδουλίσΠδ6] ἀπά ομθ σοοά Μ8 
ΤΆΓΟΥ ἴΠπαπ ἴῃ οταβὶβ (ὅδε ἁνὴρ) ψ πὶ ΚΠ ΠΟΥ ἀπά ΜΟΊ] Ρτθο], ἃ ἤρστιγα 
ὙΠΟ Π, 15 ΤΆΓΟΥ τηδί ὙνἹ ἢ 1 ἃ 51 Ρ]6 Δ η4 πηβιπαϊθα παγγαίϊνα. 

ἐπιτρέψομεν) 50. τοῦτο ποιεῖν ΟΥ τὰς ἡμετέρας κώμας πορθεῖν, [ποπρῇ, 
ἧκε παρέχειν, ἴῃ. νεΓὉ 15 οἴζεη τι5εα ᾿Ἰηάθρεηθηί]ν. 

ἀλεξόμεθα] ἸΤλϊπάοτί, Βογπεηηαηη Δη4 Μδοιηϊοῆδοὶ οαϊὲ ἀλεξησό- 
μεθα, ἴῃ σοῃβι ἀθυαίίοη, ἀρραυθη]υ, οὗ [με ἔοσμη ἀλεξήσασθαι, νγηϊς ἢ Πα5 
[ῃ6 Ὀεδίίου τηδητιβουιρί δας ΠΟΥ ἰῃ 1. 3. 6. Βαΐ, 'ἰπ [Π6 οαβε οὗ {πΠ6 
ΡῬταβεηΐ ἰεχί, να οὗ {πΠ6 Ἰθδάϊησ Μ855 δῖε ἴῃ ἔδνουγ οἵ ἀλεξόμεθα, γῆ ϊο ἢ 
15 ρτείεσγθα Ὀγ Κὔππευ ἀπ ΜΟΙ Ρυεοηΐ, [ΠῈ ουπλευ οὗ ποῖα ᾿ἰπϑίαποαϑ 
κοὺκ ἀλεξοίμην μαθὼν (Οεα. 7:77. 530) Δ Π4 «50 ᾧ τις ἀλέξεται (ἱῤἼα.. 171), 
1Πουσἢ Π6 ΠΕΘα] 655 ]Ὺ νγθα]ςθηβ {Ππ ἴοσγοα οὗ [Π6 σοπηρατίβοη ὈΥ βισσθβιηνσ 
{παΐ ἀλέξεται ἴῃ [Π6 Ἰαίίευ Ῥαββαρα ΤΠΑΥ ῬΟΘΘΙΙΪΥ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ ἔοσγῃι οὗ {Π6 
Ῥ͵Γαβαηΐ. 

88 4τ-ττο. αΔιεοῤλολῖς γεῤίν. 
καὶ ἀποκρίνασθαι) “ δύε7ε ἴο τηαῖτα δηβνγεγ᾽. Ορ. ὅθορῇ. 7γαεῖ. 314, 

τί δ᾽ ἄν με καὶ κρίνοις ; “ ΨΏΥ 5Ποι]4 γοιι δζε72 α5]ς τὴθ ὃ ̓ 
8 5. ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορθοῦντες] ἃ [τεηπεηΐαίϊνε ορίαϊΐνεΕ. ὙΠΕ 

Ῥῆγαβε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις ἴῃ 8 6 Πα5 ὈξΕη αἰβοιιββθα [ἢ οοη- 
παχίοη ἢ Ψ11. 2. 21- 

8. 7. νῦν δὲ ἐξελαύν ετε] “γοι! Δ΄6 Πονν [οΥ ἀγινίηρ τ5 οαἱ᾽, ΕῸΓΥ [Π15 
ἴοτοα οὗ [Π6 ργεβεηΐ, 5ε6Ὲ ποίβ οῃ ἐβιάζετο ἴῃ 1. 3. 1. ὙἼῆε τε οὗ δὲ ἴῃ 
{πΠ6 αῤοαϊοεῖς μὰ5 Ὀθθη 1Ππιβέγαϊθα ἴῃ ἃ ποίε ἴο ἀντὲ δὲ τούτων ἴῃ νΙ. 6. τό. 
Ιῃ τπ6 ῥγεβθηΐ Ῥαββᾶσα 41} {πΠ6Ὸ εἀϊίουβ, ἢ ἐΠ6 εχοθρίίοη οὗ ΚΌΠΟΥ 
δΔηα ῬΟΡρο, 5υθϑετζαίε δὴ ἴῸΓ δέ: 8Δῃ Δ] θγδίϊοη 50 ἋἸβε ποῖ] ν σαυρσεβίθα 
ἘΥ {πε τῃγίῃπι οἵ {πε βεπίεποα [Παΐ 1 5ῃοι]α ποῖ Πεϑίϊαϊε ἰο δάορι 1ξ, 1 
[ῃ6 Μ55 ψεσα ποῖΐ δΌβοϊ αἴ ε] Υ ππΠαηΙΠηΟι5 ἴῃ νου οὗ {ΠῸ ἰεχί. 

ἐκ τῆσδε τῆς χώρας] ἐκ ταύτης τῆς χώρας νγοι]α θὲ τηογα την Ἡτηΐοαὶ, 
ΔΗ αἵ {Π6 58 Π16 {ΠΠὴ6 Τῇ ΟΥῈ σοπβίβίθης νυ ἢ της ΟΥ̓Δ ΠΑΤΥ πι56 οὗ ἴΠ6 Ὧ6- 
τηοηϑβίγαϊίνεβ. ΚΊΠΠΘΥ, Ποννανευ, ἰηβίαησαβ ἔνγο ραβϑᾶσεθ ουξ οἵ {πῸ 
Ῥγαβεηΐ Ροοΐς (ΥἹ1. 3. 47 ἃπΠα ΨΙΙ. 7. 9) ΠΕΥῈ ΟἿ δα ΠοΟΥ ργείευϑ ὅδε ἴῃ 
16 βαπὴ8 σοππδχίοη, Ὑγ}116 σΠγτ πὶ Δ Πα] ΘΠ ΡΠΟΏΥ͂ ΔΓ6 50 βυϑίθβπιδίϊ δ] ν 
ἱσῃοτθά ἴῃ {πΠ6 σοπηροβι(ίοη οὗ {Π6 ““»αδασῖς ἴμαΐ [ῃ6Υ σῇ βοασοθὶυ θῈ 
ΔΙ]ονγεά ἴο σιυϊάα τι5 Ἰῃ ἃ οαβε {κῸ (Π6 ργεβεηΐ. 

ἐχόντων κατὰ κράτος] “ΠΕ γα νεῖ ἴῃ ροββεββίοῃ οὗ 1 ὈΥ ἰογοθ᾽. 
ΤῊ Ρῆγαβε ἔχειν κατὰ κράτος ἰ5 50 ὙῈ]] γεοορσῃηϊβεά {παΐ Κυϊσεγ᾽β ου]θο- 
τοη ἡ (ΠΪ5 βοοσα ἴο ἴῃ6 τεδάϊησ οἵ [Π6 εχ πϑϑβᾶ βοδύοεὶυ θὲ ἀἰβοιιββθά, 
ΤῈ 15 γϑῃγα τ Ὁ]6, Ππόνγενεσ, [μὲ (ῃ6 Ἰεδάϊηρ Μ5 15 [Π6 Οὔ] οπα ψ ΠΟ 
δῖνεϑβ {Π6 ρῬαγίοῖρὶς ἐχόντων. ΤῊΘ τοιηδϊ ΠΕΣ δγ86 ὉπδηϊπΊλοιι5 ἴῃ ἴΆγΟΙΓ 
οὗ ἑκόντων, ἃ γοτὰ 50 ἰογοῖθ]α ἴῃ ἰΐβεῖ ἐΠαὶ ὙΝ εἰϑῖκθ, Θομποίεσ δπά 
οἴμεῦβ Βανε Ἔεπάβανοιυγεά ἰο γεϊαΐη 1 ὈΥ δἰζθυίηρ {Π6 ογάξσ οἵ {π6 βεη- 
ἴξῃςθ, ΟΥ̓́ΌῪΥ ἰηἰγοάποίηρ' ἀποίῃευ ραγίϊο!ρ]α (6. σ. ἑλόντων) ἴο 6 ἰδῖίκεῃ ἴῃ 
οομ ὈΙ παίϊοη ἢ {ΠῸ6 ρἤγαβε κατὰ κράτος. 

8 8. οὐχ ὅπως δῶρα δοὺς] “50 ἴατ' ἔτοτη σίνίπρ 5 ργεβθηΐς᾽. ὙΠῸ 
ΡὮγαβα οὐχ ὅπως... ἀλλὰ 15 5614 ἴο Ῥ ΕἸΠΠριο8] ἔου οὐ λέγω ὅπως... ἀλλὰ 



-79 ΣΧΡΕΘΙΣΙΟ ΟΥ̓́] [ΥΊΠ. στ. 
κιτιλ. Οομραγο {πα σοΥΓ βρο Ἰηρ τισα οὗ 72072 αἴεο ἴῃ Τιαιΐη, ἀπά οὗ 
216 611ι71 (1. 6. Π6 ἀἸσΑ1) ἃ5 δῃ δαπῖνα]θηΐ ἴΟΥ μὴ ὅτι ἴῃ ἃ 51}Π}118 7 56 ῃ86. 

ἀποπέμψασθαι] “ἴο δσεῖ τὰ οἵ πι5΄. ΟΡβεῖνε {Π6 ἴοτοε οὗ {π6 τη 416, 
ΜΠΙΘΉ, ἴῃ σοηίταβί 1 ἀποπέμψαι, κι σσοβίβ ἢ “αϊαί ᾿γοὴν {Π6 ὉΠΈΘΥΪΟΥ 
ΟὈ]εοὶ οἵ (6 ργοσθθάϊηρσ. 

8 το. οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες] ἘῸΥ [Πς φανοῦ α] τι56 οὗ οὐδέν, οἵ, 
οὐδὲν ἔτι μεθύοντι ἐοικὼς ἴῃ Ν1Ι. 3. 335. ΤΠ ορίαζϊνε χαρισαίμην, ΜΜΠ]Οἢ 
ἰ5 ἴο Ὀ6 ἴβκθη ἴῃ οἱοβα σοηπθχίοη ἢ παρακαλέσαντες, Ῥα5565 νν]Ππουῖ 
ποίϊςθ ἥοπὶ Κἀϊ ποὺ αηα [(ῃ6 σοτηπηθηΐαΐοτβ. [{ 15 αἰ οα], Πουγθνευ, ἴο 
Ὁποία πα νΥ ἃ ραϑβί ἴθηβα οἵ {Π| ᾿παϊραζῖνα νγαὰ5 ποΐ εἸηρ]ου θα Ἰη 115 
Ρίδεθ, δ5 [Π6 νεῖν ροϊπί οἵ Χδπορῃοη 5 ἀυριηηθηΐ 1165 1η {Π6 ἴαοϊ {Παΐ Πἰ5 
γϑοοπο  ]ΠἸδί!οη υνἹ[ἢ {Π6 Τιασοἀδαπηοηΐαηβ Πα 6 θη το ογϑα Ζγχοσσιόδο ὮῪ 
1Π6 ἰγεαίπηθηΐ ΠῈ Παά τβοεϊνεα ΠτῸΠ) {Π6 Τ Ὠγαοίαη δας που 165. 

θαυμαστότατοι)] 5 ι566 ἸΥΤΟΠΙΟΑΙΥ ἃ5 ἂῃ Ἐααίνα!θηΐ του θαυμασιώ- 
τατοι, Μ᾿ ΠΙΟΉ 15 1Π6 νοῦ ἘΠΊ Ρ] ον ΕΑ 111 1Π1. 1. 27 ΔΠ4 Ρῥτείθιγεα. ὈΥ βοιὴθ 
οὗ 1ῃ6 βάϊίοτβ ἴῃ {ΠῸ ργθδθηΐ ραββαρθ. 

88 ττ--2ο. 76 Οαγγείαγε τοῖο λας αεεοηεῤαττει ἤ7εαρσακες αἰδεζἼγτος 
ἦο γεγριαΐγι τοῖέλ γι, αγταῖ, α7767 εχ 7 5171 ἀϊς σγηιῤαΐίλν τουϊέζ ἐΐε Ογεράς, 
γοίτγγι5 ἐο 77εάοοσιες το ἐλε ἰαγΡΕΥ ογίϊογε οΥ ἀξ γεζίγμε. 271 κογιεῦγξ 
τοῖίλ Χιοῤἧογι, 77εωώρσασες ἀας α7ὲ 1γι{ογ ίετυ τοί {16 7 αεραα 67)10712672 
απέλογίζίες αὐ τυλίελ 16 ἐς αἰροϊαίφραῖ ἐο σεπαῖ ἃ ἀεῤιίαϊζηογε ἔο ϑεμέλες για 
εἰογεατιαῖ ἐλ γηεἰ,ληιεγεέ ο7 ἀξ 27,155. 

κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι)] ὙΤῆα Ρἢγαβε οσοιτβ ἀσαΐῃ ἴῃ ΟΥΖοΐ. ΝἹ. 1- 
ὃ. 

Ἵ 8 12. προερῶν] “ἴο τηαῖτα {Π6 54 π16 ἀπποιπηοοπηθηΐ ο ἐπ ηλ᾿, ΟἸΠοῖσ 
τνοῦ ] γθ που 1 “ἴο ἰογανναγη {πΠεηχ᾿, θαΐ [Π6 ΤΟΥ ΠΟΥ ΧΡ] πδί]οη 5115 [Π8 
σοηϊοχί Ῥείίου, δηα 15 βΒυσσεβίεα ὈΥ προλέγομεν ννΠΪοἢ 15 {πΠῈ σουγεβροηάᾶ- 
ἴῃ νου ἴῃ ὃ 3. 

8 τ4.-. δεδέηται] ΤῊϊΚ τοδάϊησ, νν] ἢ 15 ἔοαπα ἴῃ οπεῈ σοοά Μ58 δηᾶ 
᾿βασραβίθα ἴῃ ἔννο οἴ ποΥβ ἀπά οΥ {ΠῸ οτιη δεδέκται, 15 ἀοσερίεα ὃν Κα που, 
ΜΟΙ Ρτθοἢς πα [Π6 τηα]ου νυ οὗ [Π6 εαἀϊίοῦβ. Τί 15 ποίϊοϑα ὃν Κα σου ἃ5 
ΟσσαΥγηρ ἴῃ Ιβαθι5 Ν1]Ι. 22, ΔΠ4 4150 ἴὴ ἃ ρᾶββᾶρε οἵ 1)θυη βίῃ επα5. 
ΤῊ αἰζογπαίϊνε ἴῃ {ΠῸ ργεξεηΐ ᾿πβίαποα 15 δέοιτε, νυ ΠΊΟἢ 15 Το Πα ἴῃ βοῦηα 
οὗ [6 1πΐθυῖου Μ55 δηα Πᾶς 411] [ῃΠ6 ἀρρεβαζαῃος οἵ ἃ τηδυρῖπαὶ επηθηπα- 
1ΟῊ. 

φασι] 5ς. οἱ στρατιῶται, νν»Ὲ ϊο ἢ τη 6 ΘΑ5ΠΥ ΘῸΡΡΙΠεα κατὰ σύνεσιν 
ἃ5 8ῃ δαυϊναϊθηΐ ἰοῦ ἡ στρατιά. : 

ὑπέσχεσθε αὐτοῖς] Μαομηΐοῃαθὶ σομβιθυβ ὑπαὶ [πΠ6 ψοτα αὐτοῖς σαῃ 
ΒΟΔΤΟΟΙΥ Ὀ6 Ἔχρ]αἰπθα οἴμαυνῖβε (Πα ὈΥ ταίθυυϊησ 1 το Μεάοβαάεθβ απα 
τῆς. ΤΗταοίΐαη θῆνουϑ, ἴῃ ὙΥΠΙΟΠ οα56 [Π6 ΘΠ ρ] οντηθηΐ οἵ {Π6 δουὶβί ὑπέ- 
σχεσθε (ἴο νν ῃΐοἢ δε ΟὈ] οἰ 5) γγου ἃ οσσαβίοη πὸ αἸ[Π σα] γ, τη οΥ6 ἜβρΡ ΘΟ αν 
ἴπ ἃ 5Ρ6θοῦ ψ ἘΙΟΝ 15 τον θυνίησ ὈῪ δηςοἱραίοη {ΠῈ Ἔνεηΐβ οἵ [η6. ῥγθβεπξ 
οἡ {πΠ6Ὸ αϑϑυμηρίίοη ἐμαὶ {ΠΟῪ ἀγα δἰγεααν ραβί. [1π [1 αἰΐη, {Π6 διηρ]ου- 
τηθηΐ οἵ {π6 δρ βίοϊαυυ ἴεηβα Μ01}1 {πγηἸ5 ἢ ἂῃ αἰμηοβδί ὄχαοΐ Ῥᾷ.8|16]. 
Α ποσὰ να] α οὈ]θοίίοη ἐο Μδομλ ἢ 8 6}᾽5 το π θυϊησ τηαῦ Ὀ6 ἰοππα ἴῃ {Π6 
[δοϊ {Παΐ πὸ αἰβίϊηςος τηθπίϊοη οἵ {πὸ ΤΠΉταοαπ σηνουϑ Πα5 Ὀ66η τηδάδ ἴῃ {Π6 
Ῥτγανίουβ οἰδιβθβ, [Ὠσουσηοῦξ τυ] ἢ [Π6 Οτεεὶς ἴγοορβ ἀπά θσ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
ἢανε θβθη γθοοσηϊβθα 45 {Π6 βαθ]εοί οἵ {Π6 βεπίθηοθ. 1 ργείθν, ἐπϑγείοσα, 
ἴο απηδεγβίαμα αὐτοῖς ΙΓ σοπλα οἵ [Π6 σοπιπιθηΐαίουβ 45 δα] να] ηΐ ἴο 
τοῖς στρατιώταις, ἴῃ Τεσῦτγοηςα οὗ νΠ]Οἢ 5 {ΠῸ ποτηϊπαίϊνα οἵ {Π6 [Ό]]ονν- 
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Ἰησ οἴατιβα τηδὺ Ὀ6 ΟὨΪΥΚ ἃ ἄδνῖςα ἔοσ [Πγονῖπησ δα ιξομα] δου ρἢαςὶς οα 50 
Ἰπηρογίαπὶ ἃ ψοσὰ. ΚΌΠΏΕΥ δηα ΜΟΙ Ότεομς ἀο ποῖ ποίϊοε {πῃ6 αἰῆ- 
ου]ῖγν. 

δ 15. εἰ μὲν σύ τι ἔχεις...λέγειν] ἘΠΊΠΕΥ εἶεν ΟΥ καλῶς ἔχει πιαγ 6 
ΒΌΡΡΙ ΙΕ ἴο σοτηρ]εία {ΠεῈ βεπίθησα, νν]Οἢ ΠΙΓΠΪ5Π65 Δη ἜΧΘΙΏΡ]6 οἵ α2ο- 
δοῥεσὶς ΞΊΓΆ]αΥ ἴο [Πα οἡ ΨΈΙΟΗ 1 Πᾶνα σομηπιεηίεα ἰπ {ΠΕ ποία ἴο ἣν μὲν 
δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαθόν τι εὑρίσκεσθαι (νττι. τ. 31). 

8 τ6. ὑφειμένως}] “5 Πἰββίνεῖγ᾽. ΕὙοπὶ ἰῃς Ἔχρ]απαίΐοπι τυ] οἢ 
ΤΟΊ ]ονν5 ἴξ ἰ οἰθαυ {Παΐ ἰπ {Π6 νγογάβ τοὺς φίλους ἡμῖν γεγενημένους Μεάο- 
5861{65 15 τείευσιησ ἴο {ΠῈ ᾿πῃΠ δ Ια πῖβ οὗ [η6 ν]]Π]ασα5 ἔτοσὰ ἡ ΒΙοἢ [Π6 ατεεκ 
ἴγοορβ μαᾶ εξ ἀγαννηρσ {ΠΕῚΓ ΒῈΡΡΙ165. 

8 17. ὁπότε.. ἔχοιεν] ἔχοιεν 15 508 ΠΥ7 Εχρ αἰ πε ᾿πθρεπ θη! οἵ 
115 σοῃπαχίοη Ἱ {ΠῈ6 ΡῬγενίοιβ οαιβα ἃ5 Δἢ ΟΥΙΠΑΤΥ ἰηβίαησα οὗ {ΠπῸ 
᾿πἀεῆπῖίε ορίαξϊνθε. ΟἿ [πε σοπίγασυ, {Π6 ἴννο οἰδιβεβ ἀγα ἴο ΡῈ ἴβκβη 
1ῃ ΟἸοβα σοπη Ἰ πδίϊοη, 45 ὁπότε ἔχοιεν 5] ΠΠΡΙΥ ταργεβεπΐβ {πε σοπαϊοη, 
ἴΟΥ ΒΙΟἢ εἰ ἔχοιεν το] θὲ {ΠῈ6 τηοσα [ὩΠΉ]]Π1ΔΓ Ρῆταβθ, οἱ ταῦτα ὑμῖν 
καταπράξαντες, “ἴῃς Δυΐῃοῦβ οὗ γοῦγ ργεβεηΐ τηϊβίοσαδϑ ", 

καὶ νῦν] 1.6. πον βία πα ϊηο γΟἿΓ ἄΡΡΘΆ] : δὴ Ἰηϊεγργείδεϊοη ὑνΠ] ἢ 
515 [ῃ6 σοπίεχί θεία τἢδη “ΤΟΥ ν᾿, “[Π15. νεσν πιϊπαίε᾽, ΠουΡῊ 
[8ε Ἰαϊξεσ τεπάθγίησ νου] θῈ Ἐπ }}ν οοηβιβίεηΐ ἢ [μ6 ατεεῖϊς. 

ἐνθένδε} “ ἴτοπι [Π15 ἀἰβίσιοῖ ᾽, 1.6. ἔτοπη γοα.- 
δ 18. ὁπότερα ἂν ψηφίσωνται) τπὖ. ψηφίζεσθαι, [που ρἢ {Πετὰ στουἹά 

6 ποίῃϊησ ππουδηη γί] α] ἴῃ τη κῖησ (Π6 δοοιιϑαῖίνε ἀερεηά αἀἴγεοιν οἢ 
ἴῃε νεγὺ ἐπιτρέψαι. ΤῊΣ τι8ὲ οὗ προσῆκεν, ἴοΥ ψνϊσ ἢ ννε τηϊσῃϊ πᾶνε 
ἐχρεοϊβα προσήκει, 15 ποϊϊςα ἃ Ὀν ΚΠ Υ ΟΠ εῆν ἔοσυ ἴπ6 ρυσγροβε οὗ ἀε- 
πουποίησ ἴπε6 ἴπεοῦν ἴπαΐ {ΠῸ [ΟΥΠῚ5. ἅτ ᾿πίεγο μη σ Δ Ὁ ]8 1η οἰδβϑίοδὶ 
Οτεεῖκ. ὉὍῇμε 1ἀϊοπυ, Ὀν Ὑν ΠΙ ἢ {Π6 ἱπηροσγίδοξ ἰ5 αϑεὰ ννῃουῦξ ἂν το τερτα- 
5εηΐ ἴῃ ἀεί41}} [Π6 δρρ]ιοδίίοη οὗ 5οπιθ ΠΆΠΑ Υ Ρῥυϊποῖρ] 6, 15 σΠΙΘΗγ οοη- 
Πηβά ἴο ἐχργεϑββϑίοηβ {κὸ ῥᾷάδιον ἣν, εἰκὸς ἣν ἀπιὰ τΠ6 {Πκ6, ψν ἢ πιοβὲ οὗ 
ΨΈΪΟΙ νγε ἀγα [ἈΠ ]Π18 7 ἴῃ ΤΠΕῚΓ 1 δἰ Π]5θα ἔοστῃ : 6.5. μαεῖ ἐγαΐ, οῤογέεὀαέ, 
Ζ2ηιΡ15 67. 

ὃ το. οὐκ ἔφη] 5ς. ἐπιτρέψαι ἄν, “Ξαϊᾶά πο᾿, “ ἀφο! !ποα᾽. 
οἴεσθαι ἂν Σεύθην πεῖσαι) Τί 15 ααϊῖα ᾿πηροββιῦ !]α ἴΠπαξ οἴεσθαι σΔῃ. 

ἀερεπα οἡ ἐκέλευε, ὙΠΟ 15 {Π6 βιισσεβίίοη οἵ Βοιπεσηαπη. 17ε οοπ- 
τεχί τε πῖτθβ [Παΐ ννε 5Βῃοι 4 πα ογβίαπα ἔφη οὐ βοῖηβ εαπϊναϊεπηΐ, τενοσῖ- 
ἴησ, Πονγανεσ, ἴο ἐκέλευε δ5 [Π6 πιαΐϊῃ νεῦῦ ννΠθη νν8 σθᾶοῃ ἴΠ6 ᾿πῆηϊῖνα 
πέμπειν. 

88. 21-47. Χολιοῤἧον αῤῥεαῖς ἐο «ϑγείλες. 
8. 22. εἰς τὸ φανερὸν] ᾿Υαϊδεά τοὺ ἴο ἀἰξι!ποίϊοη, ὙΠ6 ρἤγαβα 

ΟΟΟΌ͵5 δσαΐῃ ἴῃ κ΄σές. ν. ὅ, ἀπὰ ΟΥτοῤ. Ψ111. 7. 23. 
λανθάνειν)] ΚΌΝΠΕΥ Ρτοροβεβ ἴο ππάετβίαπά ποιῶν, Ὀὰὲ ἴῃ νεγῸ 15 

οἴζεπ Ξε ᾿πμἀθροη θη] Υ, ε.σ. ἴῃ θορῃ. Ζ7γαεῆ. 435. 

ὅπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῦτο γίγνεται. 

8.23. τοιούτῳ δὲ ὄντι ἀνδρὶ] “ἴῸΓ ἃ Ῥεΐϑοπ οἵ γουγ ροξιἐοη 6. ὅε 
Βαανα ποίϊςεα {πΠ6 πὲ οὗ {πε πη 416 ἀποπέμψασθαι ἴνι [Πα Ξατὴθ σοηπδχίοη 
δηὰ ψ] ἢ [ΠΕ βᾶτηα ἔοτοα ἴῃ ΧΕΠΟΡΠΟΠ᾽’ 5 δα !εῦ Ξρεεοὶ (ΤΙ. 7. 8. ὙΠε 
ΒΕ ὈΞεϊταςοη οὐ σαυτὸν ἴοτ ἑαυτὸν αἱ ἴΠ6 οἷοξε οἵ {πε Ξεηΐεποα πα 5, ἃ5 
Κύηῃπεγ ροϊηΐβ ουΐ, [πΠ6 ἀρρ]ϊοαϊΐομ οὗ ἃ βεῆεσαὶ βἰατεηιεηῖ ἴο {Π6 ἰηα]- 
νἰ ά.8] οαϑε. 

ΧΕΝ. 37 



5.1.5 ἜΣΕΙ ΘΏΕΙ͂ΘΣΕ ΟΥΙΣΣ δ θσ στη. 

8. 24. πλανωμένους] “τηΐθ5 {ΠεὶΓ αἰηγ᾽, ἃ 56 οἵ {πΠ6 νευῷθ ψΠΙΟ 15 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ σομΠΊΟῺ ἴῃ Ροαίτυ. Ὑπὸ οτος οἵ [Π6 νεῖ σωφρονίζειν, ἀπὰ 
οὗ τῆς σουγεβροηάίηρσ ϑαρβίαπεινε σωφρονιστής, Πα ὍΘΕ 1ΠΠπι5ίγαϊθα ἴῃ 
σΟΠΠΘΧΙοη ὙΠ ΨΙ. 1. 28: ἐκεῖνο ἐννοῶ μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισθείην. 

τὸ ἤδη κολάξειν)] ΜδοτηοΠδεὶ εαϊΐ5 τὰς ἤδη κολάσεις ν»ΣἸῖ ἢ ΘΟΒΠΕΙΔΘΥ 
Δη4 Βογῃδιηδηη, ἃ ΠΟΠ]Θοΐαγα] εἰπθηήαίΐοη Ῥαβθα ΠΡΟ ἄλλων τε δὴ 
κολάσεις ΝΠ ]ΟῊ ἈΡΡΕΘΔΥΒ ἴῃ 411 {πῈ Μ85 ἢ {Π6 ἐχοθρίϊοη οἵ ἴῆτεθ. ὍΤηα 
τϑδάϊηρ οἵ ἴῃς ἰεχί 15 δάορίε Ὀγν Κα πποὺ ἀηα ΜΟΙ] Ργθο μὲ πιαὶη]ν οἡ ἴΠῈ 
στοιπηα (Πδὲ {πΠ6 τόσα αἰ ΠΠσα] Ρηγαβα 15 ῬΥθϑατη δ Ὀ]Υ ἴΠ6 ΠΊΟτΘ ΘῈ ΠΌΪΠ6, 
Ὑ} 1116 {Ππ6 ππιβιια] ροβιτ θη ἀπ οοπβίγαποίοη οἵ {Π6 σϑηϊένε ἄλλων τγὰ5 ἴῃ 
411 ῬγοθΑὈΠΠΠΥ ϑυσροβίθα ὈΥ {Π6 ΘΟΥΓΕΒΡΟΠἸησ ΘΧΡΎτ βϑίοη τὰς τούτων 
ἀπείλας. 

οἱ ἄλλοι] “1ῃς τεϑὲ οἵ [πε ννουἹα᾽. ὙὍῆε δυίῖο]α 15 οὐ! Ὁγ ΠΏ 1η- 
ἀοτί δηά βοπηο οἵ {πε ἰεαάϊηρ δυϊ που 165. οἡ {πὸ στοιηα {Παΐ 1{ ἀεβίσουβ 
1η6 Ῥαίαηςε οἵ {Π6 δη ἢ 6515. 

25. οἵδ᾽ ὅτι] ΜΟΙΠΡΥθοἢς δηά [Π6 πηδ]ουν οὗ (Π6 εαϊίοτα μαναὰ 
αςοερίεα οἷσθ᾽ ὅτι, πε σοπ]εοίατα οἵ Μαυγεῖαβ, θαΐ {ποσὰ 15. ἃ απἰϊθί ᾿ΤΟΠΥ͂ 
ἴῃ ἴΠ6 86 οὗ [πε ἢιβί ρεύβοῃ ψ ΠΙΟἢ 15 ἰοία]]ν Ἰοϑὲ ὈΥ {ΠπῸ δἰ τθσδίίοη : 
“ποι Ιηρ (ϑαγ5 ΧΟΠΟΡΠΟΠῚ), ἃ5 1 Κηονν ἴο ΤῊΥ οοϑί᾿.. 

πιστευθεὶς ἀληθεύσειν ἃ ἔλεγες] “Πανὶησ Ὀξεη ἰγαβίθα ἴπ {Π6 δ5- 
5σαηςσα {Ππαᾶΐ γοῦι νου] θὲ ἔστι ἴο γοιμ Ῥτουη!βοβ᾽. 

ὃ γύ. τούτων τῶν χρημάτων] «ἃ σεηϊῖνε οἵ ῥυῖσβ, ἴῃ ταϑίεσεποα ἴο 
1Π6 ΠΙΟΠΘΥ͂ ΜΙ Οἢ ἢθ νγὰβ ποῦν οἸαϊτηϊησ ἴοσ {Π6 Ῥαγιηθηΐ οἵ ἴΠ6 ἰγοορϑ. 
ΚΌΛΠΟΥ 64115 αἰτθηιοη τὸ {πῸ Οσοιστοποθ οἵ {Π6 ἰοσῃ βλάβος ἴῃ ὃ 28. 
1 15 ποΐ ἰουπα εἰβενῃεσε ἴῃ Χεποόρμοη: Ραΐ Τ σαηποίῖ αϊβοονευ [Παΐ 
ἴ1ῖ5. πὲ ὈΥ {πε Οἴου Ῥύοόβα δὐΐηουβ 15 50 σϑϑίγοίθα ἃ5 ΠῈ 566 Π15 ἴο 
᾿πηασῖπ6. [15 σευίδὶ η]ν Ἐπ] ογβα ΡΥ ΡῬΙαίο, Απίρῆοπ απηα Ἡετοάοΐαβ, 
411 οἵ βοτὰ ψγοι]α βεεῖη ἴο μᾶνα ργθίθυσθα τ ἴο 1[Π6 σουτα]αίνε ἰοστη 

᾿ βλάβη. 
8. 27. πῶς μέγα ἡγοῦ] ἸΚτίϊροΥ σουγεοῖν Οὔβοσναβ ἐΠπαΐ πῶς 15 ἴο θὲ 

ςΠοΠηθοϊθα ν]ἢ ἡγοῦ γαῖποὺ {πᾶῃ ἢ μέγα, ἀ5 [Π6 αἰτίου σοι παί!οῃ 
γνου]α Πᾶνα πεοεβϑιίαίθα {ΠῸ βρη ρ] ουτημθπί οὗ ὡς. 

8 28. κατασχεῖν] ΤΠΘ ῥγεϑεηΐ 15 ΤΟΥ͂Θ σΟΠΠΠΟΗΪΥ ἰοπη {ῃπη {Πα 
φογὶϑί ἴῃ {Π15 σοπηποχίοη: ᾿ἱπ4θθα κατασχεῖν ννου]α θῈ τηογα ἈΡΡτορυαία 
85 8 ἐααϊνα]εηΐ ἴου λαβεῖν {ΠΔῃ ἴῃ οοπίτγαβί ψΊ ἢ 11 ἴο ἀδπηοίθ 4 σζαζε οἱ 
ΓΕΡΥΘββϑίοη. ἊΑσοοσαϊησ)ν ἴῃ ὃ 29 ἴΠ6 δαΐμου γανοσίβ ἴο {Π6 τοῦθ π518] 
ἴ6η86 (κατέχοι). 

ΕὸΥ τπ6 πβὲ οὗ ἀρχὴν ἴῃ {Π6 56η86 οἵ οληεζγο, ὙΠΟ 15 ΟὨΪΥ δᾶ- 
ΤΏ551016 ἴῃ σοι ᾽πατϊο ἡ] ἃ ποσαίϊνε, οἵ. ΞΟΡΗ. “μέϊρ. 92, 

ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα. 

8.29. φιλίᾳ τῇ σῇ] “ἴτοπι δὴν ΠΊΘπαβῃρ 707. γοζε᾽, [ῃΠ6 Ροββεβϑβῖνα 
ἰακίησ {πε ρίαςε οἵ {π6 οδ]εοϊίνε σαηϊνα οἡ νΠΙΟἢ 1 Πᾶνε οομητηθηϊεα 
ἴῃ 1ῃε ποίΐβ ἴο 11. 5. 7. ὕμε ἱπίγοάποίίοη οἵ {πΠ6 ραγίϊοϊα μὲν Αἴζου ἐπί- 
στασαι 15 πο ἀοιδὲ σοΥγθο]Υ Ἔχρ]αἰπεα Ὀγ Καὶ σου, τνΠο βιισσεβίβ {Παξ {πε 
του] ηδίϊοη οὗ {Π6 βεπίθηοθ, 85 ΟΥΡΊΠΑΠν Ἰηϊο πα θα ὈΥῪ {ΠῸ δαῖπου, νγοσ]α 
ῬΙΟΡΑΌΙΥ Ππανα ῬθῈΠ ἃ5 [9Ὁ]]ονν5 : ἐπίστασαι δέ, ὅτι ἐπιχειροῖεν ἄν κ-τ.Δ. 

8 20. ὡς...μένοντας ἂν] ὅ66 ποίβ οἡ ὡς οὕτω περιγενόμενος ἂν ἴῃ 
1- Υν τὸ: 

ἄλλους τε... παραγενέσθαι] Τί 15 ἀΠῆσα]ς ἰο ἀδίειτηϊηθ νεῖ ποσ [ἢ 15 
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ἱπἢηϊ να ἴα ἀδρεπᾶάθηξς οἱ {π6 τλαΐη σε Ρ οἴει, ΟΥ̓ ΟΠ νομίζοιεν, ΜΏΙΟΠ 
ΒΊΑ θ6 ΞΙΡΡΙΠΕα ΠῸΠῚ ὁρῷεν ἀηα τγου]α τείευ ἴο {Π6 5. ]ο-Ὑ10 65 πηθη- 
Ἐἰϊοπ θα ἴῃ ὃ 20 (οἱ νῦν σοι ὑπήκοοι). ἈΚ ΠΠΟΥ ἴαϊκο5 [Π6 ΤΟΥΠΠΕΥ ν]δνν : γΠ116 
ΜΟΙ] Ρτεοῆς, Κα ῖρευ ἀπ Μδουηῖοηδεὶ, νυ] νοι 1 ἀτὴ 1Πο]]Π6 ἃ ἴο ἀρταθ, 
ἅτε ἰῃ ἴανουσ οἵ {Π6 Ἰαϊξίοσ. Τί 15 αὐνκινατά, 1 {ΠῚΠΚ, ἴο ὑπάογβίαπα ἃ 
σΠαηρσα οὗ βυθ]εοΐ ἴῃ ἐΠ6 σεπίγαὶ ράββασα οἵ ἃ Ῥαγαρυαρῇ ὑγΠ]Οἢ ἔγοτῃ 115 
ΠΟΙ ποδιηθηΐ (1π [Π6 ννοσαὰ ὁρῷεν) ἴο 115 οἴοβα (1 [Π6 νγοτὰ καταδοξά- 
σειανὴ Πας5 [Ο]]ονγεα ἡ ππιιβιι] Ργεοϊβίοη [Π6 {Πγεαα οὗ [Π6 ΟΥρΊ ΠΑ] 
σοηβίγαςίίοθ. Οπ {ΠπῸ οἴμεὺ μαπά, {πῸ βίσθησίῃ οἵ Κι πο 5 ἀυριιπηθηΐ 
Ὁπαουίθα]ν 1165 1ῃ {πὸ σϑηϊνε τούτων, ἴΟΥ ὙΠΙΟΠ, ἴῃ βίσοΐ σοΥγθοίπεβ5, 
τα 5ῃου]α ἐχρεοὶ σφῶν οὐ σφῶν αὐτῶν οΥ {Π6 ἀϑβιτηρίὶοη {Παΐ 11 γαίευ5 
ἴο {π6 5βυιῦ]εοὶ οἵ ὁρῷεν. 

καταδοξάσειαν] καταδοξάζειν ἰ5Ξ ἰο “τι 4 αἴξ )αγαςίγι9. Ἰάθα᾽ οὗ ἃ 
ῬοΊβοη οὐ 1πῖπσ. (Οπιρατα {Π6 ἰοτοα οἵ κατενόησαν ἴπι ἽΠασ. 11. 3, ἀπα 
1η6 ποΐθϑ οἡ 1- 3. 3 ΔΠ4 11. 2. 11 [ἢ {86 Ργδβεπΐ βαϊοη. ; 

τούτους] ν1}] οἵ σουγβα τοίου ἰο {ΠῸ τδεῖς ἰτοορβ: αὐτοῖς ἴο {Π6 58- 
Ἰδοῖ- ΕΠ 65 τηθπίϊοπθα ἀθονε 85 τοὺς νῦν σοι ὑπηκόους. 

8. 31. καὶ τοῦτο κίνδυνο] ΚΌΠΟΥ ππάεγβίαπαβ {Π15 85. ἃ 5ρεοῖθβ οἵ 
αἰἰταοσίίομ, Π|τὸ οἵαπερ ἴοΥ οἵανπερ ΟἹ ΜΝ ΠΙΟΠ 1 σοπηπηεπίθα ἴῃ ἃ ποΐθ ἢ 
Ι. 3. 18. ΑΠοΙΠΕΥ δηά, 1 {Π|π|ς, τοῦθ ῬγΟΡΔΌ]6 ὄρ] απαίίοη 15 50σ- 
σεβίεϊ Ὀν [π6 ῥρῆτγαβε ἀλεεινὸν ἦν ἡ χιὼν 1ῃ 1Ψ. 4. 1τ: {π6 παιίεγ Βεΐησ 
υϑεα ἴογ [ῃς τηδϑοι] δ ΟΥ̓ ΕΠΊΪΠΪπΕ ΜΏΘΗ 1 ΓΟίαυβ ἴῃ ἃ ΘΈΠΕΙΑΙ] ΨΥ ἴο 
1Π6 σΠαγαοίουιβίῖοβ οὗ ἃ ο]α55. 

προστάτας αὑτῶν] “ἴο σοτητηδηα {Πεηλ᾽΄. 
ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν] ΤΠ ΑΥριπιθηΐξ 15 ἃ5 [Ο]ονῦα : “1 

γοῦ Ιεανα ἰξ ἰο {πε Τιοβήδθιηοηίδῃβ ἴο Ἔχαςΐ {Π6 τη ηθΥ {Παΐ 15 ἄτι τΌτὴ 
γοῦ ἴῃ Ργοίδγεποςα ἴο ραγὶπρ 1ἴ οὗ γουγ οὐ ἔγαθ ψ}1}], 10 Ψ}1}} σῖνβ ἴΠ6 πὴ ἃ 
Βο]ά ονεῦ {με ατσεθκ ἴγοορβ ΠΟ ἢ ΤΑΥ͂ ΟἹ ΟΟΟΑΒΙΟΠ ῬΓΌΥΘ [αἴα] ἴο ΥΟῸΓ 
δας μου γ᾽. 

8 32. οἱ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾷκες γενόμενοι] ΤῊΝ Ῥοπίτ᾽οη οὗ {Π6 βι ρβίδη- 
ἔἶνα 15 51 ΟΠ ΕΠΥ Ἰτγασι]ατ. (Οτηραγθ, Πουγανοῦ, ἃ Ῥα 8116] ραββασα 1 ΓἹ. 
6. το (ἑ ἀφαιρεθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Αγασίου), ἴπ σοηποχίοη ὙΠ] ΠΙΟΠ 1 Πᾶνα 
ἰπβίαποθα οἴου Ἐχαπρ] 65 οὗ σοϊηροϑβιία Ρἤγαβεβ ΠΙΟῈ ΘΧΒΙΙΪ ἃ 51ΠῊ]18Ὺ 
ἀεραγίασα ἔγόοση Π6 ΟΥΔΙΠΑΥΥ τι]6. 

8.33. ἃ ἐγκαλοῦσιν] “πεῖν οΪαϊτης᾽. ΤῊΪΒ5 τι οὗ ἐγκαλεῖν 15 ἃ ΤΑΥ͂Θ 
ΟΠ6, Ὀπξ γτεοοσηϊβεοαῖ, ἀρρδγθηίγ, ὈΥ {Π6 ογαΐουβ, ἃ5 ΘΟμ ΠΟΙ οῈΥΓ ηποΐεβ 
ΟἿΘ6 ΘΧΑΙΊΡΙΕ αἱ ἰθαβὲ ἔγοτη ΤΠ) ειηοϑβ. εο72. “2αΐμγ. Ὁ. οοο, διὰ τί πέρυσιν 
ἐπιδημῶν μὴ ὅτι δικάσασθαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγκαλέσαι μοι ἐτόλμησε, ΠΕΙΕ 
[Πε οσοπίοχί οἰθαυν 5Πενβ {Παΐ {Π6 γϑίθγεποθ 15 ἴο ἃ τηοηδίατυ ο]αἰη,. 

8.34. ὀφείλοιντο] ΚΌΠΟΥ δπα Μδομλσμαοὶ γοίαϊη {Π|5 Ρ] γα] οα 
[πε δυϊπουν οὗ ἔθου ᾿Ἰεαάϊησ μ55, αἀάϊηρσ [Π6 πβι8] Ἐχρ] παῖ! οη δ5 1ἢ 
Ι. 2. 23 ΔΠ4 11. 2.15. ΨΜΟΠΡτεομ δαϊ5 ὀφείλοιτο, νν ὨΙ ἢ 1 πὶ ᾿πο] πε 
ἴο αἀορί ποίνΠβίαπαϊησ {Π6 τπαπιβουρί δας πουτν ἴου {Π6 τοδατϊησ ἴῃ {ΠῸ 
ἰεχῖ, δ5 ἴΠ6 Ἔβχρ᾽απδίοη νυ] σΟἢ Πα5 βεγνεα ἴο 1π|5{ΠΠ 7 ἘΠ6 Ιάἄϊοτη ΜΉΘ 11 
ΟΟΟΌ͵Β ΕἸβεννῆετε (6.6. 1Π 1. 2. 23) 15 ποί Ἐαπ8}}γ ἀν 1] 4 016 ἴῃ [Π6 Ργθβεηΐ σαβα. 

8. 25. λαβεῖν] εαυϊνα]εηξ ἰο (Π6 1,1 εολιη767γ6: “ἴο Ληαῖ 1} 15 
τηοπου. ὙΠεὲ Ππεδβείοη νεῖ μου {Π6 ἀσίϊοϊα 5Ποα]α θα οπηιἰθα νυ] δέκα- 
τον Οἱ {Π6 δυς που οὗ {Π6 ἔνγο θεϑί μ85 μα5 Ὀθθὴ ρυδοίςα!]γ ἀθοϊ θα Ὦν 
ΚΌΠΠοΥ, ηο σΟΠοΙβίν εν ρύονεβ {παΐ, θοΐῃ ἴῃ ΧἜΠΟΡΠΟΙ δηα ὙΠποΥ- 
α1465, [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ᾿ιϑασα 15 ἴῃ ἔαυουτ οὗ 15 ΟΠ 55Ι 0. 

ὁ) --2 
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8. 27. δοκῇς... διαφθαρείην]ἡ ὙΠΟ {ταπβιίοη ἔγοσῃ ἐπα σα] ποΐϊνα ἴο 
{Π6 ορίαϊνε δάμη Ἰ γα Ὀ]Ὺ Πγαυ 5 ἴπΠ6 σἤδηρσα ἴγοτη {Π6 ΘΑΥΘΥ ἴο [Π6 ΠΊΟΓΘ 
τοποΐθ σοηἐηρεπογ. (ΟἿ. Τὰς. 1Π-. 22, ὅπως ἀσαφῆ ἣ τὰ σημεῖα τῆς 
φρυκτωρίας τοῖς πολεμίοις καὶ μὴ βοήθοιεν, αὐτιὰ ὃ 57 οἵ {Π6 Ργαϑεηΐ οπαρίδσ. 
ἼΠΕΓΘ 15, Πουγενοῦ, ΠΟ 1πϑίδ ποθ ἈΡΡαυΘ ΠΥ 1ῃ οἰ 551οα] τρεῖς νυ οτα τΠῸ 
{8 5] 110 15 τηδθ “γι ἴΠ6 ορίδίινε 20 {Π6 βιι )] αποΐῖνα, αἃ5 βασσεβίεα ὈΥ͂ 
501η6 οἵ {Π6 δαϊΐουβ ἴΠ ἃ 51 1187 Ράββασα οἵ {Π6 ““γαῤαςῖς, ἴῃ 6 ποτα Ρῥχο- 
ῬΑΡ]6 οὗ [Π6 ἔννο δ] θυπαῖϊνεβ 1ἢ 411 οαβαβ ἰακίησ {Π6 Ργθοθάεποα. 

8. 30. ἐπὶ τοῖς στρατιώτα!ς] -- 7,1{{{1|71 σαπσα, “ἴο σῖνε τ ἃ Ὠο]ᾶ οἡ 
{Π6 ἰτοορβ᾽: ἃ σὰγα Δη 4 τΠο]αβϑῖσα] τι56 οἵ (Π6 ῥγεροϑιίίοη, {πΠ6 πϑαγοθϑὲ 
ΔΡΡΥΟΧΙμηδίΙοη ἴο ὑνΪσἢ ΟσοιΥβ. ἴῃ ἃ ράββασα “ποθ ὈΥ ῬΟΡΡΟ ΠΌΙΩ 
Ονγοῤ. τ. 6. 39 (μηχανὰς ποιεῖσθαι ἐπὶ θηρίοι5), [που Ὴ 1 ἴῃ ΠΟ νν]56 785- 
{1π65 {Π6 ῥγεβεηΐ σομπῃ!παίϊοη. ; 

ὃ 40. μηδὲ ἀποδιδόντος] 5“2ὦ. σοῦ. ΤἼΤΠα σπαησα ἴο {ΠῸ σεη. 405. 15 
τηδ6 [οΥ {Π6 βαϊζα οἵ βῃρΠα515, 85 ἴῃ {Π6 οαβα οἵ οἰκισθέντος ἴοΥ οἰκισ- 
θέντι ἴῃ Ν. 3. ἢ. 

αἰσχρὸν γὰρ ἣν] Τἢε ᾿Ἰπηρεγίθος μα5 ῬθΘη ΔΓ δ αὙ Ἐχρ]αϊηδα ἴῃ σοη- 
ΠΟΧΊΙΟΙ ΜΊ ἢ προσῆκεν ἴῃ ἃ 18. 

διαπεπρᾶχθαι) 15 ἴο ΡῈ ἰτεαίεα 85 ἃ τη! 6116 : εἶβθ. 1 νοῦ] θα αἰἢ- 
σα] ἴο δοσοιηΐ ΤΟΥ [Π6 οπλϊβϑιοη οἱ ἐμὲ θείου {π6 ᾿πΠηϊνθ, νΠΙΟῊ 15 
1ηϑοσίεα ἴῃ βοῃηα οἵ {Π6 θαϊτοηβ οἡ ἴΠ6 ας ΠΟΥ οἵ [Πη6 ᾿πΐθυϊοσ Μ88. 
γε Βαᾶνε ποίϊοθα ἃ 51}}118Ὑ ὄἜχδιῆρ]ε οὗ [Π15 τιδὲ ἴῃ 1)ετηοβ. σον. “4 γ1ε]γοέ. 
617, μετα (ης ἴοσγηι πεποίηται ἰαἸτε5 {Π6 ΡΪαςε οἵ ἃ πη] α]6. 

8.43. ἀλλὰ γὰρ] “Πονγενεγ. 866 ποῖβ οἢ 111. 2. 25. 
ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν λόγου.] ( εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀπο- 

θνήσκωμεν (111. 2. 3), ἴῃ [ῃ6 ποία ἴο ΜΜΏΪΟΙ 1 ἢανε θχρ]αἰπθα δπαᾶ 11Π|5- 
τγαϊβα {Π15 ἔογοβε οἵ ἀλλά. ΕῸΣ πάντας ϑΘοΠΒΙΕΥ ρίοροβεβ πάντως, Δ 
αἰ ταγαϊίοη νυ ]ο ἢ δ45 50 φυθδί!ν ἴο ἴῃΠ6 εἰεσαποα οἵ ἴπΠ6 ραββᾶσα {παΐξ 1ἰ 

, ἢα5 Ῥεβη δοσθρίβα Ὀγ Πιηαοτί, Βουπθιηδπη 8 η6 ΜΟΙ] ΟΠ δε]. 
ψέγειν] 10 “τηαῖκα 51:η4}1᾿, ἀπα ἱπεγείοσε ἴο “ ἀϊβραγασε᾽, “ἄδρτε- 

οἰαίθ᾽, 15. 1η6 11ἴ6γ8] ἔογοβ οἵ {π6 νεῖ (οἴ. ψέω), ἃ τηθαπίηρ ΠΟ σδῃ 
θ6 ἰγτασβα ἴῃ τηδην οὗ {Π6 σου] αίϊνα [Ουτη5 : 6.5. ἴῃ {Π6 σα58 οἵ {Π6 βιιθϑβί. 
ψακὰς οΟΥ ψεκὰς “ 5}18]] ταϊη᾽. 

ὃ 44. αὐτοὶ] “ΟΠ {πΠΕ6ῚΓ οὐ δοσοιηι: ἴῃ σοηίτγαβί, ἃ5 ΚΌΝΠΕΓ 
Ροϊηΐβ ουΐξ, ψ ἢ πρὸς Λακεδαιμονίους ἴῃ [η6 Ἰεδαϊηρ οἰααβθ. [Ιἢ 8 43,8 
ΤΑΙ]. ΘΠ Πα 515. 15 {ΠγΟ ἢ Οὐ {Π6 νγοσ5 τὰ δῶρα ταῦτα ὈΥ {ΠεΕὶΓ Ροδ51- 
το ἴῃ [Π6 βεπίθποα. 

8 46. ἀποδείκνυσθαι] ΟἾΪΥ ἔννο Μ85 οἵ νϑῦῪ Ἰηἰουϊου δας Πουϊν σὶνα 
1Π6 τεδάϊηρ ἀποκεῖσθαι, νΥΠϊο ἢ Πα5 θθθη δοσθρίθα οἢ 115 οὐ τπηδυῖ 5 ὈΥ͂ 
ψ ΟΠ Ρτθομῖ, Τὶπάοτί, ΡΟΡΡο «πα Καϊϊσοσ. ἀκα πάντως 1ῃ ὃ 43 1ἴ νου] 
θῈ δὴ πηα4θβ ΟΠ 0]6 ̓ πργονοπηθηΐ ἴο {Π6 ἰοχί, θὰαΐ δπ ἀὐσαμτηεπί οἡ [Π15 
ΘΤΟΙΠΩ͂ 15 ἃ ἀδησογοιιβ οη6 ἴῃ ἀθα]ϊησ ἢ σοπ]θοΐα γα] Ἔπηθ δίῃ. 

ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο]ΞΞ Ποη 5δίϊατὶ ροίεταβς ΡΟ ]]σθ πο, 
Καμηθν, “νοῦ παν ΟΥ ὑνθαΥΥ οἱ Ρτγομϊβιησ᾽. ΕῸΓ τολμᾷς ἴῃ {Π6 βεῆβα οὗ 
1η6 Τιδιϊη ἀλιαῖδσ, “σαπ γοι Ῥεαγ᾽ “Βαανα γοὺ {μ6 ἔδοεϑ᾽, οἷ 1ν-. 4. 12; 
ἃ ηα ΘΟΡΗ. “πέϊρ. 4.40. 

καὶ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους ; 

8 47. ὅτι σοι δόξει)]͵ ἸΚΌΠΠΕΥ πἰπἀογβϑίαπβ {Π 656 νγοτάβ ἂ5 ἀθρεπάεπηϊὶ 
ου ἴῃς ᾿ηδηϊῖνα διδάξειν, ἀῃ ΕΧρΙαηαίίοη Ὑγμΐο 1 πὰποῃ Ρχείεσ ἴο {πε 
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Αἰτουπαίίνα συσσοοίβα ὈΥ βοπια οὗ [πὸ βαϊίουβ, ννῆο νγου]α τηαϊτα {Π6 νε 
πιστεύω ἀο ἀομθ]ς ἀπίγ.---ῆγϑι ἢ {ΠῸ ῬΉγαβα ὅτι δόξει, ἀπα {Π 6, ὈΥ͂ ἃ 
οἤαηρα οὗ σοπδίγιοίϊοη, τυ [Π6 ᾿ἸπΠηΙν 6 οἸαιι58 νυ ΠΊΟἢ [Ο]]ονν5. 

τοὺς σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν] 8:6 ποία οἡ (Π6 σοπϑίσιοί οπς. οὗἁ 
προέσθαι ἴπι ΝΙΙ. 3. 31, ΜΈ] (Π6 5ρεοΐαὶ ἔογεβ οἵ {πΠ6 νεῦν, “ἴο σῖνε 
τοϊέλονεέ εὐϊῥι αϊίογε᾽, ΟΥ̓, ἃ5. ἴῃ. (15 σαβθ, τοϊέλ πὸ εεγζαϊ,έν ο77 γοηελχιογα- 
Ζίογι, 5. 511}} τῆοσθ οἰ θαυῦν 1{Ππδἰγαίθα ἴῃ ἃ ραββδασα σαοίθα Ὀγ ΘΠ ΘΙ 6 Γ 
τοὶ Ρ]αί. Οὐ Κ. 520 Ο: καὶ προέσθαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ 
μισθοῦ μόνοις τούτοις ἐνεχώρει.. «ἀλλὰ μόνῳ ἀσφαλὲς ταύτην τὴν εὐεργε- 
σίαν προέσθαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό τις ἀγαθοὺς ποιεῖν. 

τοιοῦτον ποιῆσαι] “ἴο τοϊπείαϊα τὴ8 ἴῃ (6 Ῥοβιίίοπ. 'π ΨΒΙΟΙ γοῖι 
ἔου πα πηθ᾽. 

8ὲ “8-οπά. 7114 ἑγοοῤς« γερείοο ἐλεῖγ7 τυᾶρος, ῥαγίζν 772. γη10716}7 αϑα 
2αγίϊν γε σἰατες ἀραὶ εαὐλ6. 412 ἐλὲ γεχιιεσέ 77 Δ οροῤλογι, ἐδώ ἐγαγισαςέ]ο7 
ἦς αἰμοτυεαῖ ἐο ας ἐλγοιίοά Δὶς λαπας. Ζεοἠίγεγιο, ἐο σογιί 7116 1071:0107. 172 
Ζλε σεγοΐεο οΥ ϑεμέλες, ἦθ ἡζαῖες ᾿ς 2γεῤαγαέΐίογις 707 ἃ γεί77: ἰο “1 ἐλό715, 
ὁτεξ σογεε7ιές ἔο (2747. τέ τεγιέϊζ 7) 1όγογε 171 267,5 ογὲ 5 αἰ ζαῦε γεζίευσα τ) οὗ 
ἀξ εογ)ραιαῖ. 

8 40. ἀνομοίως ἔχοντα] “ἴο Ξίαπά οη ἃ αἰ εγοπέ ἐοοϊησ᾽. (ΙΓ, δέομαι 
οὖν σοῦ... τοιοῦτον ποιῆσαι, οἵόνπερ καὶ παρέλαβες 1ῃ ὃ 47. 

8 51. ταῦτα μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν τε] “Ἰΐ 15 ᾿ΤΠρΡΟΒΒΙΌΪ]6 {Ππαΐ γουγ 
γγΊ5 ἢ. 5ῃου]4 Ὅς τϑα] ϑεα ᾿. 

8 52. ἐπαινῶ] ΤΠ ρῆταβα θυ ρ] ουθά Του το πιβίησ δΔῃ ᾿ην] αἰ! 0, ἃ5 πὶ 
Οογῖν. 1. 7, ΜΠΙΟῚ Ῥεοατηδ ἴῃ σοηβθαπθησα [Π6 Ταοορση]βοα [ΟΥπΊ1α ΤΟΥ 
ἀεο!πηΐησ ἃ ἔανουγ οἵ νυνηπαΐονου Κη. (. κάλλιστ᾽ ἐπαινῶ ἴῃ ΑΥϊδίορἢ. 
Δα». 5ο8, δῃα {πε σογγεβροπαάϊησ τι58 οἵ ἠαπααγε ἴῃ Ν εἰσ. (δογρ. 11. 412, 

Ν᾿ τὶ ἐαμακαίο ἐγιρεορέϊα 77 : 
Ἐχήσητηε κοϊ]έο. 

8. 53. τοὺς τῶν ἀδικησάντων σε ὁμήρους] ὍΠα ἰγαηβίευ οἵ {Π656 
Βοβίασεβ ἴο Χορ ΟΙ, αἴτεε 5. ΘΙ σ  ββα] τϑριΐβα οὐ 1Π6. πῖσῃς αἰίδοϊς 
ταδ8 ΠΡΟΙ ἢϊ5 σα ΠΡ, πα5 ὈΘ6η τηθης]οηθα ἴῃ ΜΙ]. 4. 21- 

8 54. ἐξικνῆται) (Οἱ. ΡΙαί. Ζγοίασ. 311 Ὁ, ἂν μὲν ἐξικνῆται τὰ 
ἡμέτερα χρήματα, καὶ τούτοις πείθωμεν αὐτόν. ἼΠΘ6 νεῖ ἐξαρκῇ, ννΏ]Ο ἢ 
Πμᾶ5 Ξῃρρ!απίβα {ῃς ἔπια γεδαϊηρ Ππ 8}1 (Π6 ἸΠΥΘΓΙΟΥ Μ55, νγὰ5. ΟἸ ΑΙ], ἃ5 
ΚύπμηοΥ ροϊηΐβ οαΐ, Δῃ Ἔχρ]πδίουυ ρ]οβ5. 

τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν :] “ἴο ψΠΟΠῚ 5Π4}} 1 54 {Ππ6 ἰδ]εηΐ ἴῃ τὴν 
Κεερίηρ Ῥεϊοησβ᾿ Αἴζεν Ἰαπρηπρ δ {ΠῸ ἰάθα οἱ αἰβιυ ας Πσ 50. 5118]] 
8. ΒΌΤη, ΧἜΠΟΡΠΟΙ σοηίϊηιιθ5. Πἰ5. 1Οκθ, 1 βοῇ 1 σα θα οΔ]]64, ἴῃ {πε 
ααδβίϊοη ΨΠΊΟΙ [ΟἸ]οννβ : “πα οι] τὲ ποί 6 βαΐεσ, βίησθ {ΠῈγ6 15. σαῦ- 
δὶ] ῬΕΙῚ] [πῃ βἴουβ (ου τηςθ, (Ππδξ 1 5ῃοιπ] 4 σπαγά ἀσαϊηβί {Π6 τὶϑὶς οὔ θεϊησ 
βίοπθα ὈΥ πηαϊτῖησ σοοα ΠΥ εϑοαρε᾿ [Ιπ δχρ]απδίϊοπ οἵ φυλάττεσθαι 
τοὺς πέτρους, ΠΟΠΊΡΑΓΘ ΨΙΙ. 6. το, εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευσθέντα.. τὸν 
μισθὸν ἄν μοι δοκῶ ἔχειν. ΤῊ ΟὨΪΥ Ὑ6Ὰ] Αἰ ΠΠου] ἐγ οὗ {Π6 Ῥάββασθ 1165 ἴπ 
[πΠ6 πιθαηϊηρ ἴο θὲ δἰίδοῃθα ἴο {πῃ6 Ῥαυίοῖρα ἀπιόντα, ΜΗΪοη 1 Πᾶνε 
{γα ῃϑ]αίβ 1 δοσογάδηοα νυν Καὶ ἀπ που’ 5 γσαπἀογίησ, {Πουρ] ᾿ ΡΥΟΡΔΌΪΥ 
τθΔη5 ποίΠΙηρ τηογα Πα “ΟΠ ΤΗΥ͂ Γαΐ αση ἴο (Π6 σΔΙῚΡ ᾽, “Οἡ ᾿εανὶην 
ΥΟΌΓ ΡΥθβαηοα ᾽, δἃπ ΘΧρΙαπαίίοη ὑνῃϊσἢ ἰ5 βυσρεβῖεα ὈΥ ἀπιόντι, 8, τεαά- 
1ηδ᾽ Οὗ ΒΟΔΙΌΕΙΥ 1655 δας ΠΟΥ [ΠδΔῃ ἀπιόντα. 

τότε μὲν] “ ἴογ {Π6 [1η6 θεϊηρσ᾽. 866 ποίβ Οἢ 11. 3. 1. 



576 ΣΧΡΕΡΙ͂ΣΠΙΟ ΟΥ̓́ ἹΝΠῚ ΙΝ 
8 55. τοὺς ταῦτα ἐλάσοντας] “Τηξῃ ἴο ἄτῖνε {Π6 σαίι]ς ᾿. 
8 56. πολλὴν εἶχον αἰτίαν] “Ὑγετα 5] Θοῖ ἕο τηδην σοτηρ]αϊηβ ̓  ὁπ 

[Π6 στοιηά οἵ πηίαϊγ αἸβισ το η. “ Αα ΟΠατταϊπατη εἰ Ῥοϊγηϊσατη᾽ 15 
Ἰκυιϊρου 5 σομηπγθπΐ ἴῃ σοπηθχίοῃ ψν] ἢ [Π6 νου προσήει. 1 5Ποι14 τηγβοὶξ 
ῬΓΘίδου ἴο πηάεοιβίαπα τὸ πρᾶγμα, “τΟΟΙς πο ραγί ἴῃ {πε τηαίίογ᾽, 85 ἴῃ 
Ῥθείτοῦ Καορίησ 1 Π [Π6 οοπίοχι ἀπά ααϊΐα ἱΠἰη {π6 οοπιραβ5 οὗ {Π6 
νοΥὉ. 

8. 57. οἴκαδε παρασκευαζόμενος] “ τηεἸκῖησ᾽ ΤΟΔΑῪ [ῸΥ Ποιηθ᾽, ἃ ΡΏΓαβα 
ΜΠΙΟἢ ὈΥ 115 νΕΥῪ ὈΓΕΝΠΥ 15 ΠΟΤῈ ΕΠ Ρ Παίς {παη 1 ψου]α 6 τη {Π6 
ΠΟΙ] ΘἴοΥ [Ογπὶ : παρασκευαζόμενος ὡς ἀπιὼν οἴκαδε. 

οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο] ὙΠΕῈ οσσαβίοη δπᾶ οἰτουτηβίαποθϑ οὗ 
Π15 ῬΑΠΙΒΠΙηΘΗΐ ΔΓ ΠΗ ΠΟΤῚ : ΡΟΞΒΙΌΪγ, 851 Πᾶνα Ξυσθοβίβα ἴῃ {πε ἱπίτος- 
ἀαοίίοῃ, [Π6 ἄθούθο νγαβ ποῖ [ουπηα}]ν Ραββα πη11] ἢ6 Πα δοίμα ΠΥ ἔα κε 
Ραχί ἀραϊηϑδὲ ΑἰΠθηβ ἴῃ {πὸ Ῥαί]6 οἵ (ογοηθα. 

πρὶν ἂν ἀπαγάγῃ...καὶ..-παραδοίη] ΗΘ τροαάϊησ, ΜΠ 1 Πᾶνα 
αὐορίοα ν τ ἢ ΚΚΌΠΏΕΥ οα {ΠῸ δας που ν οὗ {ΠῸ6 ἔνγο θεϑί μ85, ργβδεηΐβ ΠῸ 
αἰΠΠοὰ]γ. ὙΠε βεοοπα οἵ [Π6 ἴννο νϑγθ5 15 ἴο Ὀ6 [αἰζθβη ἱπάθροη 6 ΠΕΠΥ 
οὗ ἄν, γγ}116 {Π6 {γα ηϑιίοη τόση [π6 βαθ] πον ἴο {πΠ6 ορίαίζινα ἐου οι] 
ςοηίταϑίς {ΠῸ ΠΘΑΥΟΥ ὙΠ (Π6 ποτα τοιηοΐα σοητ]ησοῆον, ἃ σοΟηβ οἴ] ΟΠ. 
Οὗ γνΠ]Ο ἢ να ἤανα ἃ ποία Ὁ] 6 Θχαμη 0 ]8 ἴῃ ὃ 27 οἵ ἴπΠ6 ργεβεπί σπαρίεγ. 

Ιῃ [Π6 αἰζεγημαῖϊνα τοαάίησ θοΐἢ νϑυ5. ἅττα ἴῃ {πε ορίαξζινε : {πΠ6 Ρατῦ- 
{1016 ἂν Βεΐπηρ οπλϊεα Ὀγ ΝΜ ΟΠ] γθομς ἀσαϊηϑὲ ἴΠ6 δας ποῦν οὗ [π6 (ἢτεα 
Ἰεδάϊησ Μ588, οὐ ὀχρ᾽αἰηθα Ὀγν Τ1πηπ]ογί, Βουπμθπηδηη ἃ η ΜΟΙ ἸοΠ46] ἃ5 
Δ ἰπβίαπος οὗ {Π6 ταῦθ ἀϑᾶσα ψ ῃΪο ΠΥπιαπη (οη ΘΟρΡἢ. 7 χαεῆ. 2) 
ἈΒΟΥΡ65 ἴο {π8 Ἐχὶρθποῖαβ οὗ {πΠ6 ΟὈ]α 6 παϊταίίοπ, (ομραζα, ἴῃ Ρατ- 
τἰσα]ασ, [Π6 ποία οἢ ΜΙ. 1. 28. 

ΘΗ ΙΝ ΠΗ͂Σ 

δὲ τ--6. 7714 ἐγοοῤς ε7055 οὐ ἐο Παρῃιῤξαεα. δὲν ἐῆδ ααοΐες ὁ 
πείϊαος, δε 5ογὴὲ οΓ Οἰμαρογας, Χεποῤἧοῦ ο71 γεασλῆηο Οὐλ)γηεῖ:7)2 
φαςγίμεος ἰο Ζέμς 77ι]1ελίμδ. Ίογι, αεεογιβαγῖεαῖ ὧν ΖΦ πείϊαες, αγγίθες 
τουΐίλ αν 720γ ἐλεὲ αγϑιγν. 272. εογιεοιαϑγαζξῖίογε 9707, Χεγοῤῥογες αἰεεἐϊζεεέζογε, 
ἐλογν γεσοῦε7, 707 ἀΐηι ἃ Μαθοιγῖΐε ἀογοα τυλίεζ ἦφ λααὶ ὁέθ7ε γογεεαῖ ἐο σεἰά 
αὐ δαριῤδὙαξιίς. 

εἰς Λάμψακον] πονν Ζα»ηραϊῖ, αι οἸἱγ οὗ Μυϑία, ἴο {πΠ6 ποιίῃ-ϑαβὲ 
οἵ Αὀγωος. Τὶ νγὰβ οὐ σΊ ΠΑ]]Υ σΟ]ΟηἸβθα ὈΥ βείι]οῖβ πόσα λσεαεα πὰ 
Πμχίρέμς. 

Φλιάσιο:] Τῇ ἴονγῃ οὗ “λἠης ἴῃ Δομαῖα τναβ ϑἰἐπαϊθα δροὺὲ τηϊά- 
ὙΓΑΥ Ὀείνν θη ϑεγοῦεὲ ἀπ “41,005. 

τὰ ἐνύπνια ἐν Λυκείῳ]! ἍΠ6 συπιπαβιπη οΑ]164 [πΠ6 7, γεδτέηξ ἸΑΥ͂ 
βαβίνγαγβ οἵ [Π6 οἷΐγ. Οἱ {π86ὸ αϑϑιπιρίϊοη {Ππαΐ να Ῥόββθβθ {Π6 ἔτι 
γϑδαάϊηρ (οἵ ψ ΏΙΟΩ {πεγα 15 σοηβι ἀθύα]8α ἀοαθί, ἃ5 ἴηΠ6 μ85 Παοίπαΐα 
Ῥεΐννβεη τοῦ τὰ ἐνοίκια ἐν οἰκίῳ, τοῦ τὰ ἐν οἰκία ἐν οἰκίῳ ἀπ {ΠῸ 
γτεδαϊησ οἵ {π6 ἰοχί), [ῃ8. δἰ βίοη. ἰ5 ῬΡΥΟΌΔΌΙΥ ἰο ἃ νοῦς επεϊ δα 
γέαρις 1γ1 ἐλὲ δι γεέηι. Μδοιηῖοῆῃδεὶ [Ὸ]]ονν5. ΔΝ εἰϑίκα ννῆο ῥγεΐδυϑ 
ἴο ππαεγβίαπα ἃ οἵ ἃ αϊγιέϊγισ, ἴΠ6 βαθ]εοῖ οὗ νυ ῃ]Ο ἢ ΤηΔΥ ΡῬΟΒΒΙΡΙΥ 
μανα θβεη ἀεγϊνεά ἔγοπι (ῃ6 Ἡομηουῖς ἀγθαπ5 (οῖ 7. β΄, 8, τό «πᾶ 
Ομ. τ΄, 562), ἴῃ 1Ππϑἰχαίίοῃ οὗ Β]ΟῈ ΘΒ ΘΙ δου ποίϊοθϑ οἢ {πῈ δας ΠΟΥ 
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οἵ Ῥαυβαηΐαβ ἰμαΐ δπ ὀνείρου ἄγαλμα δοίπα]Υ εχἰϑιεα ἴῃ {πε ἑεπιρὶθ 
οὗ Αδβουαρῖαβ. Βαξ {Π|5 τγὰβ ἴῃ 811] ῬγοθαὈ}]}}ν ἃ βίδίιθ οὗ {ῃς σοά 
Ὄνειρος, Ὑν}116, ἴῃ 1ῃῆ6 Ῥάββασε Ὀείογε τι5, [ῃς6. οπηϊββίοη οὗ {ῃ6 δυίο]α 
αὐήεγ ἴμ6 βυρβίαηίινε ἐνύπνια 15 ΘΗΓ͵ΤΕΙΥ ἴῃ ίανουσ οἵ [ἴῃ6 ογάϊηδιν 
το ηἀθγίηρ. 

Τῃ ρΡΐαος οἵ ἐνύπνια 1ὲ Πα5 Ῥδθη Ρῥυοροββά ἴο βυθβείαξε ἐντοίχια, 
εἰκύνια, ΟΥ̓(ρτείθυα Ὁ]}ν) ἐνώπια, ποης οἵ ΨΏΪΟΝΒ οαη ῬὲῈ δοσοερίεα δ5 
βαιτϑίαοίουυ π᾿ ἴῃ6 ἀὔβεπος οὗ 811] ᾿πἰουτηδίίοη 45 ἴο {π6 ρῥγοίθεοίοη οὗ 
ΟἸεασοτῖαβ. 

γεγραφότος] ΚΌΠΟΥ εα1|5 γεγραφηκότος ΟΥἡ {πΠ6 Δ που Υ οὗ ἔουγ 
Μ85, ΔΙηοησ ὙνΒΪΟῊ ἀγα ἴπτεα οἵ ρυξειηϊηθηΐ ννεῖρῃς. Βαΐ {πΠῸ γϑδάϊησ 
οὗ {πε ἰεχί, νυν ϊοῃ 5 ῥγείεσγεα ΡΥ ΟΠ Ρυθομί, Μδουηίομδο] δπᾶ {ῃς 
Τηδ]ου ἐγ οἵ {πΠῸ εβὐἀϊίουβ, 15 δἱῃηοβέ ᾿ηναυα Ὀ] πιεῖ Ψ] ἴῃ [Π15 ρΡαΐῖ- 
ἀἰου ]αγ σοππηδχίοῃ. 

8 2. τὸν ἵππον] “ ἀΐς Πογβε ᾿. ὅ6ε6 ποίβ οἡ {Π6 ἴοσοα οἵ {Π6 δγίϊοἱα 
ἴῃ 11. 5. 38. 

ἀμφ᾽ αὐτὸν] ΑἸτηος 41] [π6 εαϊίοτε, Ὄχοθρίϊησ ΚΌΛΠΟΥ, μαναὰ 
ἀορίεά αὐτὸν ἔοΥ αὐτὸν ἴῃ [Π6 Ῥγαβεπί ράββασε, δηα δἃ5 ἃ τι]6, γῇ θη- 
ΕΓ 1Π6 58 ΠΊ6 σπιθβίίοη Παξ δτίβθη, 1 μανα Ὀβθὴ αἰβροβθα ἰο [Ό]]ονν 
{Πεῖ. Βαΐ, ἴη [Π6 οαβε Ὀείογε τι5, (Π6 τιδὲ οὗ [Π6 ᾿πηρετίεος εἶχεν 50 
ΟἸΘΑΥ͂Υ τηαυκβ [6 οἰαιβε ἂ5 ἐπε οἰαϊεσηθηΐ οὗ (π6 ἀίρζογζατ ἴῃδὲ 1 Βανα 
Βαά ΠιΕ16 Πεϑιξαϊίοη ἴπ ργείεσσίησ {πε τεδαϊηρσ οὗ {Πε ἰοχί. 

8.3. παρεστήσατο] ᾿ ΠΕ ρΡ͵αςεα Ῥεβι46 Βἰτη᾽, ἃ 5β6εηβε οἵ {Π6 νὰ ψῃ]ο ἢ 
Ῥεοδπηθ ἴθοπηϊοαὶ ἴῃ σοπηθχίοη ϑΊ ἢ {ΠῸ Ῥγοσθεάϊηρθ νΏ]Οἢ οἱοβεᾶ ἃ 
ΟΥΓΏ]Π4] {γ16]. (ἴ. Τ)επι. 8 546, 20, παιδία παραστήσεται. 

ἱερεῖα] Τί 15 βιγρυϑίησ {Ππαὶ Ψ ΟΠ ΡγΘοπς 5ῃου]α Πᾶνε ργείεσσεα τὸ 
γεδα ἱερὰ οἡ {Π6 δας που οὗ {Π6 ἸΠίευιοσ Μ55. ὙΠῸ ]Ἰαίίεσ ἴειτη, 4ε- 
ποίϊησ 845 1 ἄοεβ {Π6 σασχεαῖ ογέϊοηις οἵ [6 ν]οίπὶ γαῖ Πα ἐμᾶη (ῃε 
Δηϊπηαὶ ᾿ΐβειῇ, ννουἹὰ θῈ δ᾽οσείῃεγ οἱ οὗ Κεερίησ ἢ {Π6 βεῆβα οὗ 
{π6 οοπίεχί, {πε ἴογοα οἵ ψ ΏΟἢ 1165 ἴῃ {Π6 Ρδιοϊν δηᾶ ᾿πἰθυϊου νυ οὗ 
{πε ᾿πίεπα βα ν]Ἱο !Πη5. 

ἔφη] 5ς. ὁ Εὐκλείδης. ΜΈ μέλλῃ ἔσεσθαι ΞΌΡΡΙΥ [Π6 ψογὰ χρή- 
ματα ἴτοτη {πΠῸ ργενίοιϑβ βεηΐεηοβ. 

σὺ σαυτῷ] ἴῃ σομρ]πηεπί ἴο {π6 ἀπε] ἤϑἢ ΠΡΕγα] γ οὗ Χεπορῃοη β 
σΒδυδοίευ. 

8.4. ὁ Μειλίχιος] Απ δἰ θαΐα ν]οἢ νγαθ ὈΥ ΠΟ πηθδηϑ5 5ρβοῖΐδ!]ν 
φοηῆπορά ἴο Ζειιβ, Ὀδηρ πε οη οσςζαβίοη οὗ {πθῸ οἴπεὺ αἰν!ηϊἴες. ἴο 
ὙγΠοτη 5δουῖῇος τὰς οἴεγθα ἴῃ δἰοπεμηθηΐ ἔοσ σαϊ!., Τὸ ἱπᾶσε ἔτοτῃ ἃ 
σομητηθηΐ οὗ [Π6 βοῃο δὶ οα Αὐϊβίορῃ. Δίμό. 407, {πε [βϑβίϊναὶ οἵ {πε 
Διάσια αἱ ΑἴΠεΠ5 ννὰβ5 σε! εργαΐβα ἴῃ Ποποῦτ οὗἉ {Π15 ραγίϊσα]αγ ἀ εἰν. 

ὑμῖν} 1.6. ΤΟΥ γοιγ {ἈΠη}]}Υ. [ΙΓ ἀρρεδῖβ ΠΌπι (Π15 βἰαίθηεπε {παῖ 
[Π6ῚΓ ῥτεβεπί τπβείϊηρ νναθ ΟἹΪΚ [Π6 γθηε ναὶ οὗ δῃ ἱπεϊσηδου νῃο ἢ Πδά 
Ῥαβη ἐουπηϑά ἴῃ βαυ]εῦ ἄαγϑ δἱ ΑἸ Πεηβ. 

καὶ ὁλοκαυτεῖν] ὙΠε καί, αΞ ΚΠπεῖ ροϊπίβ ουΐ, μα5 δῃ Ἔχρ᾽ ηδίουυ 
ἴοτοο, “1. 6, ὈῪ Ὀυχπίπηρ [Π6 ν]οί πη νΠΟ]α ἢ : ἴῃ οοηίγαβί τ Ἱ ἢ [6 ΟΥ̓ ΠΑΥν 
ΠΘΓΕΠΠΟΠΪΔ] δὲ ὙΠΟ Π ΟΠ]Υ 5ρεοΐδὶ ρογίϊοπβ οὗ {Ππ6 δῃΪπλ8] ἡνεῦα γεβεσνε 
Ιου βαογίῆοθ. ἿΪΙ͂ῃ Οὐγοῤ. Ψ1Π. 3. 245, ὁλοκαυτόω, ἀηὰ ποΐ ὁλοκαυτέω, 
15 {πε ἔογυπι ργείεσγεά. 

καὶ ἃ εἰώθει] ΤῈ [πε τεδάϊηρ θὲ σογγεοί, {πε καὶ 15 ασαΐῃη Ἔχρ᾽δηδίουυ 
85 ἴπ {Π8 Ρῇγαβε καὶ ὁλοκαυτεῖν. Ῥαΐ [Π6 ἰεχί ἰ5 ποί Ἐπείτε ἔτεα ἔτοτῃ 
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ϑαβρίοίοη, ἐπουρῇ ἴξ 15 Του πα νν] ἢ πὸ ἱπηροτγίαπε ναγϊαίίοη ἴῃ ἔνα οὗ 
τῆς. Ἰεδάϊησ Μμ58, δῃᾶ 15 δοοερίεα ὈγΥ Καμπει, Μδοιηῖομαθὶ ἀπα {Πα 
ΤῊ] ΟΥΙΥ οὗ {πε εαϊίοῖβ. ΤΙη ογί, Πονγανοῦ, ΡΥΌροβαῈ5 ἴο οὐἱέ {Π6 καί, 
ψΜΉ1Π6 ΟΠ τος απὰ οἰπεῖβ ἴοσ καὶ ἃ ψοῦ]α σαρϑιαΐς καθά, ἃ ἴοτηι 
ὙνΏΙΟἢ ἄο65 ποΐ οσσαγ εἰβθννῃεσα ἴῃ {Πς6 “παῤαςΐς. 

συνοίσειν) 55. τὰ πράγματα, “Υουτ αἴαϊγϑ νν1}} τπρτονε ἡ. ΟΕ Ῥεῖ. 
Οἱ. τιι. αὐ 371., ἀπα ἃ ποῖβ οὴ ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται 1ῃ Ψ1Ι. 3. 17. 

8. 5. εἰς ᾽Οφρύνιον] Θ᾽τπαϊοα οι νγαγάβ οὐ “αγεαγιτες ἴθ (Π6 ἀἰβίσιος 
οὗ τῃ6 Ττοδά. [1ῃ οοηβιογαίΐοη οἵ ΧἜΠΟΡΠ ΟΠ 5. ΡΟνΟΥΪΥ, ΓΑΥΟΠΕΥ͂, 
Μδομλῖομδθὶ δηα οἰπεῖβ Ρύόροβα ἴο πηάεγβίαπα χοίρους οἵ σαἸκαε5. Οὗ 
Ἰοανεβ ψῃϊο Παα Ῥδθη τηδάδ ΠΡ 50 85 ἴο τϑϑειη Ὁ] 86 ΘΠ: ἃ ΓΠΘΟΥΥ͂ 
τΤο]θοϊβ αὶ 45. ππίθμαθ!]α ὈΥ ΚΌΠΠΕΥ ἀπ Θοῃποίάθῦ οἡ {πε στουπα παῖ 
(Βαα {ῃ15 Ῥεθῆ 50) βοιὴβ 4] γ]ησ νγοσαὰ τγοι]α ἀϑβϑασεα νυ πᾶνε θξεπ 
δαααά. 

πατρῴῳ] “αἴζεγ {Π6 οτβίομυ οὐ Πὶ5 [Ἀπ Ι]ν ̓ , τ ΒΙΟἢ 15. ἰουηα ἴῃ [ἤγεα 
Ἰεδάϊηρ Μμ588, 15. σὶρ] Ργείοσγεα ΡΥ Κα π που, Βουπθηαπη Δπ4 Νίδο- 
ΤῊ] Π846] ἴο {πΠ6 ἴοι πατρίῳ, [πΠουρῇ {Πα Ἰαϊίευ 15 βαϊῖθα Ὀν ΟΠ Ργθοδξ 
ΔΠ4 οἴποῖβ. [Ιηϊεγργοίθα ἴῃ 115. βἰγιοΐεδε βεῆβα, {π6 δα]θοϊϊνε 15. ἴῃ 
Δαἀμλῖγα Ὁ] 6. Καερίηρσ Ἱ ἃ οἰαίεμηεπε ἴῃ ὃ 4, ὥσπερ᾽ οἴκοι, ἔφη, εἰώθειν 
ἐγὼ ὑμῖν θύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. ἘῸΥ {Ππ6 απ! ποίίοη Ῥεΐννεεπ πατρίῳ 
Δα πατρῴῳ, ννΏΪΟΏ 1 Ῥεῖῖθνε ἴο θῈ ὠγχωυαγίαφέν οὈβεσνεα Ὀγ {πὲ ψυυ ουβ 
οὗ {πε Ῥεβί ρεγϊοά, 5εῈὲ ποίβ οἢ σὺν τῷ πατρῴῳ φρονήματι (11. 2. τ6). 

8 6. (ἅμα Εὐκλείδης) Καππει, ᾿Ππουσ δαμητησ ἐπαΐ [ΠπΠ6 πατηα 
15 ἀπαἀουθίθαϊν σοτγαρί, ἀοε5. ποῖ Πονγενεῦ ἱποῖπάα ἴἰ ἴῃ Ὀγδοϊτεῖβ. Ὑ0]1- 
Ῥτεομὲ εαϊῖ5 Ναυσικλείδης ἴῃ ΡΙαςα οἵ Εὐσικλείδης, [Π6 Ἰαίτεγ Ῥεΐπσ {πε 
πραγοβί ἈΡΡΥ͂ΌΔΟἢ ἴο ἃ τεαδίησ {παΐ σὰη ΡῈ οθίαϊπθα ἴτοπὶ ἴΠ86 Μϑ85. 
1 15 δὲ ΔὴΥ ταῖβ Παγάϊν ροββίθ]α {παὶξ πο] 465. νου] 6 Ἰπἰγοάπορα 
ΔΉΠΟΥ ἴῃ {115 Οα518] ΠΠἸΔΠΉΘΥ, ΠΟΥ ἰ5 {π6Ὸ [ουτηαὶ ννοι ξενοῦνται αἱ 81] 

,. ἴῃ Κεερίησ ΜΠ τΠ6 ᾿πττηδον ΜΠ]οἢ εχϊβίεα Ῥείννεεη Πῖιηβ6]Ὲ ἀπά 
Χεπορῆοη. [Ι͂η δάαϊτίοη, ἰξ ἰ5 Π|Π6 ΠΠΚΟΙγ ἐμαὶ ἃ ῥυϊθϑδὲ νου Ἱὰ Πᾶνα 
Ὀδβη 5εἸβοίθα ἴο ρεγίογμη ἴῃ οἴῆος ἴῃ σπδβίϊοη. 

ὙἼΠΕ δυίϊοϊδ, νυ ῃϊο ῬΟΡΡΟ δηὰ Κππεν μανα ᾿ἱπἰτοάιοθ Ὀείογα ἵππον, 
15. οὐ! θα ὈΥ ΚΟ Π Πα, πο δοσπίεὶν αὐριιθβ ἐπαξ {π6 Ἐχρ᾽αμαΐουυ οἰδιιβα 
ὙγΒΙΟῊ [Ο]]ονν5 5ι [ΠΟΙ ΘΠ ΕΠΥ ΒΙΡΌ] 165 115 Ῥδσθ. 

88. 7-τταῖ. (ογιζγιτεῖγιο ἐλεῖγ αὐσναγιες ἐλγοτερῇ ἐλε 7 γοααῖ, αγιαἷ ἑαξῆγι᾽ 
“έαγιεἶγες, “41 ἀγαργενέξζίτ»ε αγιαἱ (δγογιῖηι72 ογ72 {617 τυαν, ἐἦέ Ογεεᾷ ἔγοοΐῤδ' 
αγγίϑε αὐ }  γιραηης. Χιεριοῤῆογε ἐς ᾿οεῤίἑαέίν ἐγεέεγέαϊγιοα αὐ ἔλθ ἄοιίδε οΥΓ 
“͵είϊας, τυΐο εοτεγισεῖς ἀϊηι ἐο γιαΐζε αγὲ αἰέαεξ ο71 ἐλε εἰγογιολοία ο7. “4 5,αἸαΐες, 
ἐλε εγοῖαρβ. 1776 σαογίβεος γουίγι γαοιγαὐίδ, Χιογεοῤἧογε τογιαμείς {46 
αοϑατέ. 

τὴν Ἴδην] πον Ααγαγζαλ Ζ᾽ασά. Τὴ {Π6 οἴαιβα νυ ΙΟἢ [οἸ]οννβ, ΚΠ ΠΟΥ 
ῬΙΌΡοβαβ Μυσίας ἴῃ ῥΙαςς οἵ ᾿Ασίας (νν]ο ἢ ἀρΡεδὺβ ἴῃ {πῈ θείου Μ55) 
ΟΥ̓ Λυδίας (νν ]Οἢ 15 Το η4 ἴῃ {Π6 τηδ]ουγ). ΝΕΙΙΠοΥ οἵ {Π656, ΠῈ ἀύριιθϑ,. 
ἀγα ἴῃ δοοογάδποθ ψ ἢ {Π6 5ἰαίθηηεηὶ οἵ Ἡοθγοάοίαβ πα Αὐίβίοι]θ, ὈῪ 
Ῥοίῃ οὗ ψποῖι {π6 Ρ]αΐη οἵ ὙΠΕΡα5 15 ἰγεαϊεβα 85 ἃ ρατί οἵ Μιγβῖα. Τὴ 
ἴον [561 νγὰβ βπαϊθα αἱ {Π6 ἴοοί οὗ “727οτεγιέ δίαεος, ἀρὰ νγὰβ πονῃ πὶ 
ΘΟ ΒΘΠ]ΌΘΠΟΒ 8ἃ5 7 λεύόε Πργῥοῤῥαεϊα. 

ΑΙ γαγεγέζίεγι (οΥ “1«ἱγα»εγνέζ1142)1) γγὰ5 ἃ ΟἸ ΕΥ̓ οἱ {Π6 Υνεῦ Οαζεῖ5. ὙΠῊ6 
τ ἰθγῃ ΠΑΠΊΘ 15 ““«΄γα»ιγνέζΖ. 

8 8. Κερτωνοῦ] ΝεΙΠοΥ ἴῃ {{||5 ἔουτῃ ποὺ ἴῃ {πῸ ἔοτπι Κερτονίου, γΠ]Ο ἢ 
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15. ἴΠ6 αἱτουπαῖϊνα τοδάϊησ, ἄο γε πη δὴν οἴου τηθηΐϊίοη οὗ {ῃ15 ἴονσῃ. 
Οὐ έογεζτέτη, νν ῖοἢ 1Ε 15 Ργοροβαα ἴο βιρϑβιίξαία [οΥ 1, ΙαγῪ Ῥεΐνγεεη Μγϑία 
ἀηα Τιγάϊα, απα {πογείογε ἄοαβ ποῖ δοσοσὰ ψΊ {Π6 ἸΟΘδ] ΠΥ ἴπ απαβί!οη. 
Ἱαρίνης ([Πε σοπ]εοΐατα οὗ Η πο] Π50}}) 15 ΠΊΟσῈ ΡΥ Ὀ]6, 5 1{ 15 θεν 
{μαΐ ἃ ἴοννῃ οἵ {Π15 πατὴθ νγὰβ βιπαίβα οὴ {π6 Ῥδη](5 οὗ [Π6 τνευ Οαγέδος 
ἴῃ Μίγϑβία. 

᾿Αταρνέα] « Ξἰτοηρ]Υυ-[οτεΠ6 4 ἴοννη, ον οῦ ἀσαϊηβ [65 Ροβ, πον Ζ)Ζζλεζί. 
“Ῥεγραγῖτς (πον “Δ γρΉΙα ΟΥ δ εγρα 7,10) ὈδοατὴΘ ἰαπηοιβ ἃ5. [Π6 τηβίγορο 5 
οὔ [μὲ Αἰία]ίδη Ῥυϊηςα5. 

παρ Ἑλλάδι] “αὐ δε ἤοτιτε ὁ Ἡ 1155. (οπρΎ]αβ, μο Παή ἀ Θά 
Ῥείοτε {πῃ {{π|6ι οἵ Χεπορῃοη᾽β νἱβὶξ, 15. γνῈ}} Ἰζηοννῃ ἂδ5 {Π6 ἀρεπέ εἴη- 
ῬΙογεά Ὀγν Ῥαιβαῃΐαβ (αθουΐ Β. 6. 477) νΠΘη Π6 νγᾶβ πίσσῃ ἢ Χ ΕΥΧΘ5 
αϑαϊηβί {Π6 ΠΠΡεστο5 οἵ ἄτεεοθ. Οἵ. Τῆλπο. 1. 128, Τη στοΐπση {ἢ Κιησ 
Ῥτεϑεηϊεα ἢἶβ 50ηὴ5 δηα ΠΙΠγ561 νντίἢ σουίαϊη οἰ[165 οἵ δῖα (Δ}ε. τπ|. 1. 6), 
Δα διηοηρ {Π6ΠῈ, ἀρ ΑΥΘΉΓΠΥ, νγὰβ Ζεγραημέδ. 

8 9. αὐτὸν] 55. ΧΘΠΟΡΠΟΗ. 
8 11. ὅπως εὖ ποιήσαι αὐτοὺς] “{Παἰ Πα τηϊσῃὲ ἄο {Ποῖ ἃ ροοά ἐπτγη᾽, 

1.6. ΌΥ͂ ἀνναγάϊησ {Π6 πὶ ἃ 5πᾶγα οὗ {Π6 Ἔχρεοϊθά ρ]πηάθυ. βιασάμενοι, 
“Βανίηρ [οτοθα ἐπι βεῖνε 5 ἸΡΟῚ Πίτη᾽, [ΟΥ̓ ΠΟ σομηραῖα ΤΠ) εμηοβ. πρὸς 
Βοι. περὶ ὀνόμ. αὐ 7). 

τὸ μέρος] “ἐλεῖγ 5Πιατο᾽, {Π6 ἀυέϊοϊα ἑακίησ {ΠῸ6 ΡῬΙαςα οὗ [ΠεῈ ροββεβϑϑῖνε 
ῬΙΟΠΟΙΠ 85 ἴῃ ὃ 2 οὗ {Π6 ργεβεηΐ σπαρίου. 

88 12-τ-τρ. 7714 εγι{67,27156 γαῖ, γαῖ, {γι «α77'.)7,1Ἱ]710 οτεΐ {617 γεΐγεαΖ, 
ἐλε Ογεεῖ ἐγοοΐδ δ 727) ἄέατν ἔοσσες, δε σαγγίδογ είγιρ᾽ αϑδοϊδέεα 172 ἐλεῖγ 
ἀἰγίέγιες ὧν τοϊιγεέδεγις 7γο7ι {δε γε οτιγλοοώ, 

ἀνδράποδα...καὶ χρήματα... ἀπέδρα] ΟΡ δεῖνα {Π6 ξεῦγμα. 
τῆς τύρσιος] Τί 15. ΟἿΪΥ ἴπ {Π6 βἰπσιίαῦ (Παΐ ΟὐἿ ΔαῖΠοΟΥ ργείοτς {Π6 

Ἰοηῖς ἔουτη οὗ {Π6 σεηϊίνε, αἃ5 ΚΠ ὺ Ρρύονεβ ὈΥ̓͂ ΠΙΙΠΊΘΥΟΙΙ5 ΘΧΑΠΊΡΙ65. 
Τὸ «νοϊὰ {Π6 ταγα σοηϑίγιοίοη οἵ πέριξ ψ]Π ἃ σοηϊίῖνα, {ΠῸ 58 Π16 
ΔΓ ΠΟΥ Υ 5ιρσοβϑίβ {Ππαΐ {Π6 ῬΥΘΡΟβι[Οὴ 15 ἰο ὈῈ ἰδῖζθη ᾿πΠ Παρ Θηί]γ. 
Βαΐ [ῃ6 ρῆγαβε ἀνδράποδα τῆς τύρσιος “[Π6 5]ανε5 ἴπ {Π6 ἰονγεσ᾽ ννουἹ]Ἱά 
Βα ἃ πιοϑὲ 5: ΟΊ ]ΑΥ ἰουπὶ οἵ Ἔχ ΡΥ 5510}, ψγΠ116 {Π6 ροβιξοη οὗ {Π6 δγίϊοὶα 
δΔηα [Π6 τηγίμιη οἱ ἴῃς βϑθηΐθποθ ἀτα δ᾽[οσείῃου ἴῃ ἰανουῦ οὗ [Π6 τηοσὰ 
5114] τε πάθυιησ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΚΎΡΟΥ τιὰὺ Ὀ6 τὶσῃΐ, ψηο, 1η νἱεν οὗ {ΠπῈ 
αἰ Που]εν, Ργόροβαβ ἕο οὐηῖῦ {Π6 σϑηϊῖνε τῆς τύρσιος, ἴπΠ6 οΥσΊη οὗ ΜΕ ΐ ἢ 
ΤΩΔΥ Πᾶνα Ῥθεη ἃ ΠΊΔΥΡΊΠΑ] σ]ο55 Ἔχρ] απαΐουυ οὗ [Π6 ψοσχά πέριξ. 

8 13. προμαχεῶνας)] “ Ὀα[[Πετηοηἰβ. Ὅηε νοσά 15 ἃ ἔανουσίθ οη6 
στ ἩΗδγοάοειιβ, γγη0 τι565 1 οἱ τῆοσα Ππαῃ οπα οσοδβίοη (οἴ. 111. 151} 'π 
σοπποχίοη ] ἰῃΠ6 4115 οἵ Βαρυίοθ. Τηε δα]θοίΐνε γηΐνων ἴῃ τῃ6 
[Ο]]οννησ βθοίίοη 15 δαυνα]επί ἴο κεράμιαι ἴῃ 111. 4. 7; ΔΠ4 ΡΟΒΒΙΡΙΥ 
([πουρῇ ΟἿΪῪ ὈΥ ἱπρ]]σαἰϊοη) ἐο ὀπτῶν ἴῃ 11. 3. 12. 

8 14. διεφάνη) “αἸΠαχι’ ΚΌΠΠ., “45 βϑοοὴ δ5 {ῃ6 Ἰίσῃξ 5ῃοπθ 
{πτουση᾽. ὙΠῸ Ρἤταβα βουπόρῳ...ὀβελίσκῳ Πα5 ὈΕΕΠ νδυοιιϑ]Υ Ἔχρ]αϊπθα 
85 ἃ “5ρῖ: οὐ ΨΏΙΟΙ γοῖι τηϊσῃξ τοαβὲ 8Δη οχ᾽, Οὐ εἶβε ἃ5 ἃ βρβοίεβ οἵ 
Ιαποθ πι564 [ου σοδαϊησ οδί]8. ὙΠ σοηποχίοη 1η ΒΟ 1ζ 15 επρ] ουθα 
ῬΥ Ευπριάεβ ((γεΐ. 302) 15 ἴῃ ἔανουσ οὗ [ῃ6 [ΟΥΤΠοΥ τοπάθτίηρσ. ὍὙΠῈ 
Ἡοπιουῖο ἄνευθ διαμπερὲς ΟσοιΓ5 ἀσαΐη 1 1Υ. 1. 18, τοξευθεὶς... .διαμπερὲς 
ἐς τὴν κεφαλήν. 

δ 15. Ὑρκάνιοι] ὙΠαΐ [ῃῈ Ἡγτοδηίΐδηβ οὗ ΤΡΡοΥ Αϑία αὐα πιεαηΐ 15 
Οἰθασ ἴτοτῃ {π6 οοπίεχί, δπα αἰβο ἴγοῃ ἃ ποίϊοβ ἴῃ {πῸ Ονγοῤαφαάϊα (1ν. 
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2. 8), ΏΙΟἢ. Ἰπο]αδ5 ΤΠ 61} ἀπηοησ {Π6 ΠἸΘΥΘΘΠΔΙΎ [ΟΥΟ65. οἵ {Π6 [κἰηρβ οἵ 
Ῥειβϑία. ὙΠΕΙΓ σοσηΐτυ ἰαγ ἴο {Π6 βου οἵ ἴπΠ6 βαβίευῃ ρογίίοη οὗ {Π6 
(αβρίδη 5ε4ά. ζΖαγέλεεμηιε ἀπαὰ “1ολίρμία νγετα Μυϑίαῃ ἴοννηβ πὶ ἴῃ 6 
ΠΕΙσΗΡουΠοΟΩ οἵ Ζεγραληες. 

ἃ τό. καὶ ἀνδράποδα] ὍΠε ροβιίοη οὗ {Π656 νγογάβ 15 γθυηαυκαῖθ, 
Δα πιϊσῃΐ βυρσαβί αἱ ἢγβί βῖσῃς {Παΐ ΠῸῪ δἰοπα Πδα σγαίοσεποα ἴο {Π8 
ῬΑΓΈΟΙΡΙΔΙ οἰαιιβα νΠ] ἢ [Ο]]οννβ : ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι. Τὶ 15 ΟἸΘΔΥ, 
Ποννενεῖ, ΠΟ ἃ σΟΙΏΡΔΙΒΟη Οὗ ἀπαϊοσοιιβ Ραβϑασαβ (6. σ. 11. 1. 41), ἴπαξ 
ΠΟ 510} ἀἰδεϊποίίοη 15 ᾿πςο πα βα : {Π8 {τα]θοίίοη θθῖησ Ε] ρΡΙ ογβα δἰ ΠΥ ἴο 
[τον 8ῃ Δα ΠΟ 08] ΕἸ ΡΠ 515 οἡ {Π6 ψνογὰ ἀνδράποδα, ΟΥ̓, ᾿ξ τη  ὈΕ, ἴο 
σοπμπδοί 1 1655 ἀἰγθοῖ]ν ἡ] ἐπ6 νεγρ ἤλαυνον, (Π6 5ρβοῖδὶ βυθθοὶ οὗ 
ΠΟ ἢ 15 ἴο θεὲ ἰοππηα 1 {Π6 Ῥυθνίοιβ β βία ν 65. 

καὶ...θρασύτεροι εἶεν] ΤῊΪ5. ορίαϊϊνα [ογιὴ5 ἃ αἰγεοὶ σοπεϊππαίϊοπ οὗ 
1Π6 τηδίη οἰδιβο: μὴ φυγὴ εἴη ἡ ἀφοδος. 

8 17. ἐξ ᾿Αλισάρνη9}] “7|αἰδαγπα (ΟΥ̓ ΑΙ δαγηα, ἃ5 ἴῃ 6 πα ηγ6 15 Βοπηθ- 
Εἰπλ65. υτἸ [6 } νναϑ 150 ἴῃ [Π6 ποισῃ θοσσΠποοά οἵ Ζεγραηισ. 8566 ποΐβ 
ΟἿ 11. 1. 3. ΡτοΟΪ65 15 τη ηςοΠ θα Ἰῃ [Π6 βαῦ8 ραβϑασα δ5 ὁ Τευθρανίας 
ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος. 

8 18. πρὸ τῶν τοξευμάτων] “τῃαΐ {ΠεῚὉ 5816]45 τηϊσημξ 6 ἀνδι]αῦ ] 6 ἃ5 
ἃ ἀείδηςε δσαϊηβὲ (11. ἡγΣ Ζλε Ἴασς 97) ἴππ6 αὐγοννβ᾽ : ἃ σᾶγβ '56ὲ οἵ {π6 ῥσε- 
Ῥοβιτοη, ννῃ]οἢ 15 ἰοαπα, Πονναν θυ, [ἢ 1. 4: 4, τεῖχος πρὸ τῆς Κιλικίας. 

8 τ. διασώζονται] 56. οἱ Ελληνες. 
ὅσον θύματα] ΕοΥ {π6 σοηδίτγαποίίοη, οἵ, ὅσον ἐφόδιον ἴῃ ΨΊΙ. 3. 20. 

ΤῊΘ νἱοῖ!πη5 ἴῃ απ θϑίϊοη υγεσα οἰ ΘαΥΥ ᾿πθη 66] ἴο [οτηὶ ρατί οἵ {Π6 βδουῖ- 
ἔσθ ψΠΙΟΠ 15 πο  ἀθητα! ]ν ππθη τ] π6 4 ἴῃ {Π6 [Ο]]Οννησ 5θο 05. 

88. 20--ο4. 44 σεζογιαῖ ἐχ ει] έογε γεστεές τη: ἐλε ἐοία  ἀεγεαΐ οΥ “15᾽ααέες, 
α7ίε7 τυλίεζ ἐάε σγεοῖξ ἱγοοῤη γεΐμγ7ε 0 δεγραηεσ, “1γγίναξ οΥ 716 7072, 
απα ἐἦδ ἐεγηεϊγεαΐϊον: οΥ Δι ὁγιοῤἧλο,ιῦς σογηαγιαῖ. 

ὅ τι μακροτάτην) “εὖ. ὁδόν. Ιῃ τῆς Λυδίας γα πᾶνε ἃπ Ἔχαηρ]6 οὗ 
[86 ραγίἶνε σϑηϊνο, ἀθρεπάεηΐ οἡ {πὸ ἰάθα οἵ αἰζδέαγιεε απα δα ζεηΐ 
ὙΉΪΟΝ 1 σοηίαϊπθα ἴῃ {ΠπῸ ϑιρευαίϊνα μακροτάτην. (Οἷ 1. 3. τ, οὐκ 
ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω “" ἀπῖν ῥογέϊογιε οΥ ἴπ6 τοαδὰ {παὲ ΙαῪ θεγοπάᾶ᾽, δπὰ 
πρόσω τοῦ ποταμοῦ (ΙΝ. 3. 28) “γεγέλεγ ἐγείο [Π τἱνετ᾽. 

εἰς τὸ μὴ.. φοβεῖσθαι) “50 {ῃαΐ [Π6 ΘΠΘ ΠΥ πηϊσῃξ ποί ἴαϊκα δἰαυύση δὲ 
1π6 Ῥυοχίμηϊ οἵ (Π6 ατθεὶς ἰτοορϑ. ᾽ηαογῇ ἀπά Βουπειηδηη θα] ὥστε 
μὴ.--φοβεῖσθαι. ΤῊΕ ἰοχί νυ] ἢ 1 Πᾶνε δαἀορίεβα γαϑίβ οῇ {Π6 δας που οὗ 
ἴουτ ἰδαάϊησ Μ85;, Δ η4 15 ργείθσγθα Ὀγ Ν ΟΠ βολεῖ, Καμποὺ απ Μ δου Π 86]. 

8.21. ἐπ᾽ αὐτὸν] -“ἴΟΥὙ ῬΘΥΠΊΙβϑίοη ἰο πάτο ἀσαϊηθὲ Πϊηι. Ὑ1ῃ6 
ῬὮγαβθ, [Πουρἢ ἐααϊναϊθηΐ ἴῃ βεηβο ἴο περὶ τοῦ ἰέναι οὐ ἐπὶ τῷ ἰέναι ἐπ᾽ 
αὐτόν, 15, πος Πδιαπάϊησ [ῃ 6 σασϑθβίοη οὗ βοιηα οὗ {π6 βαϊΐοῦϑ, 5αῖ- 
βοΟΙΘΠΕΥ σομΊρ]εία ἴῃ 115 Ργαβθηΐ [ΟΥΤη. 

εἰς κώμας... ἐχούσας] 2) ἐϊγιογιίες 15 ἴῃ 6. Τί δααϊναϊεπὲ ἔογ ἐχούσας. 
ΤῊΕ δχργεββίοη, Πουγανεῦ, 15 ἃ τὰγα δ ηα ᾿πε]θραηΐ ΟΠ6, ΠΟΥ 15 1ξ ΘῃΕΓΕΙν 
Ἰπβείθοα ΌΥ «ἃ ρᾶβϑαρα ὑγμϊοῃ ΗΟ ϊπβοη αποίεβ ἃ5. ἀπδίοροιιβ [τΌΤἢ 
Ἡετοά. 1τν. 42, διώρυχα...τὴν ἐκ Νείλου ἔχουσαν ἐς τὸν Αράβιον κόλπον. 

8.23. τὸν θεόν] ἴῃ τείετθ ποθ, Ἀρραυθητν, ἴο {Π6 βαογίῆοβ ῃΠ6 Πδᾶ 
οἤετεα το Ζερμς 77 ελίμς, οἵ νυ ΠῚ Οἢ τηθηίϊοη ννὰβ πηδαα 1η ὃ 4 ἀπα 5. 

ἐξαίρετα λαμβάνειν] Α π86 οἵ {π6 Δα]δοῖῖνα ὙυΠΙ ἢ 15 ΘΞΡ ΘΟ ΠΥ οοτη- 
ΤΏΟῊ ἰῃ Ροείτγ. ΟἿ, Αδβοῆ. 2 72. 402, 

ἐξαίρετον δώρημα Θησέως τόκοις. 



τ6---26] ΜΝΟΖΈὁ. δι 

ΘΙΠΆΠ]ΠΑΥΥ, ἴῃ ΘοΡἢ. 7 γαςλ. 245, γα μανα {π6 [Ὁ] ονησ : 

ἐξείλεθ᾽ αὐτῷ κτῆμα καὶ θεοῖς κριτόν. 

8 25. 7115 ϑϑοίϊογι, ἐλε ατεἐ ογεέϊεϊέν ο7 τυλίεδ ἐς αἰοτείγηεῖ, σογιέαϊ725 
α 5:7)17,147.}) οὗ ἐλε Ζεγδίαγε φγουϊγιεες τυλέλ ἐλὲ γ1αληες 77 ἐλι617. γεσῥέοίδ 
ΦΟυ7)1075. 

(ἄρχοντες δὲ οἵδε κ-τ.λ.}} Τὰ 15 πρεά]θος ἴο δχαπηΐπθ ἴῃ δία! {Π6 
ΔΥσιτηθηΐβ ὈῪ ὙΥΠΙΟΠ ἸΚΥϊσου Πα5. σοπο]πβίν ον ἀεδπιοηβίγαϊε ἃ {παῖ {Π6 
ΒΌΤΗΓΠΔΙΥ ΨΥΠΊΟΙ [Ο]]Ονν5. ΓΟΥΠῚ5. ΠῸ ἔσθ Ρουίίοη οἵ [Π6 ργεβεηΐ ψγουκ, 
1ΠουΡἢ 1ἴ ΤηΔῪ ῬΟΒΒΙΪΥ Ππανα Ῥθθη ἱγαηξίουγθα ἴο 115 ργεβϑεηί σἡπαγίευβ 
ἔγοτη βοιὴβ οἵἴπευ δοοομπηΐ οὗ {Π6 “Ἵγαδαςῖς. Ατηοησ {Π6 τοσα ππρογίαπξε 
οὗ δὶς οὈ]βοίϊίοηβ ἀγα ἴΠ6 δ ρ]ουιηεπί οἵ τπ6 ἢγβὲ ρείβοῃ ἐπήλθομεν, 
1πΠ6 πηθηΐοη οἵ Αὐΐδοδιηηαθ ἃ5 σουθύπου οἵ Ῥηγυσία τη ΡΪασα οἵ Ογτιβ 
ΟΥ ΤΊΒΒΑΡΠΕΓΠΕ5, (Π 6 σομΣ ΙΠαἰΪοη ἢ ΟἿΘ 5δίγαρυ οἵ αἰβίγϊοῖβ 50 Ῥ]ΠΕἸῪ 
Βαραγαΐίβα δ5 Αὐαθῖα ἀπ ῬΠοθηϊοῖα, {Π6 ΟἸη ββιοη ἰγοπ {Π6 οαία]οσιθ 
οὗ ἃ Ρίονιποα 50 ἰαύσ δη4 ᾿πηρογίαπί δ5 Βαβίθσῃ Αὐηθηΐϊα, δηα [Π6 
ἱποογρογδίίοη οἵ ϑειῖπεθ δπηοησ {πΠ6 ταργοβεηίαίίνεβ οἵ {πΠ86 Ῥείβίδῃ 
Κίηρ. 

8 χ,6. ΑἹ «λογέ γευΐετο ὁ ἐλε ἐχέεγεέ αγια αἰμγαΐίογς ο77 ἐλ4 ἐμ 2176 
εαηιῤῥαϊργ2. 

ἀριθμὸς δὲ κιτ.λ.1] ὙΠΕΙΘ 15, ἈρΡραύθηΐγ, πὸ σοοά τβαβοη ἴοσ ἰη- 
οἰπάϊηρ {Π15 βεοίίοη ἴῃ [Π6 σοηδιηπαίομ ἡν ΠΟ Πὰ5 θθθὴ ρΡαββθάᾶ οὐ {Π6 
ῬΙΈΝΙΟΙ5. ῬΑΥΆΘΤΆΡΗ, {Πουρ ἴἰ 15 τε]θοίεα ἃ5. βραυοιβ ὈῪ ΟΠ Ρτθομὲ 
Πα βοῖὴβ οἵ ἴῃε εὐϊίουβ. 1{πνἡ γχὰ δοοθρί [Π6 ΠΕΠΊΘΓΑΙ]Β 85 {πο Ὺ ἈΡΡΘΑΓ 
ἴῃ [ἴῃς ᾿Ἰϑαάϊησ Μ55, {Π8 Ῥγξβθηΐ 5. ΠΙΠΊΔΥΥ 15 ΘΗΓΥΟΙΥ σοηβιβίθης Ἱ ἢ 
1η6 αἰδίαποθβ γεοοσγαθα ἴῃ 11. 2. 6 δηᾶ Υ. 5. 4. Ταΐζθη ἴῃ σομηϊηαίίοη, 
[6 τπᾶγοπθ5 ΠῸΠπὶ ἘΡΠαβιβ ἰο (ὐπαχα ἀπ ΠῸΠῚ Οπηαχα ἰο (οίγογα, 
μετα {πῸὶ Ἀείγεαϊς (ΡΟ ΥΥ 50. ο}164) ἰεγμηϊηαΐθβ, ἔστη ἰῃΠ6 ῥσξοῖβα 
τοία] ὙΠΟ 15 σίνθη ἴπ ἴΠ6 ραββασα Ὀείοσθ 58. [{ Παβ Ῥββη οδ]ου]αϊθα 
((Πουρ ΌΥ πὸ τηβᾶῃβ5 ὙΠ Ροβιτνα σαγίαιηίγ) (Ππαΐ {Π6 δηΐῖγα θχίεπί 
οὗ [Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ νγὰ5 ἀρρυοχιπηαΐεϊν δαπίναϊθης ἴο 4330 ἘΠΡΊ5ἢ τη]165; 
Δα {πΠαΐ, οἵ {π6Ὸὸ {πὴθ6 ΠΟ νγαθ σΟ απ Ἐα ΟἹ ἴΐ, {πΠ6 “»αδαςΐς ταυβί 
Βανγα οσουριβα 5ἰχ τῃοῃίηβ, δῃα (η68 ΔΑ αζαδασῖς ἀθοὰὶ (ἢγτεθ παδγίεσβ 
οὗ ἃ γξαῦ. 



ἌΡΕΒΝΊΝ: 

ΟΝ ΤΗΕῈ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗῈ ΑΝΑΒΑΘΙΘ. 

[Δ σοπιρατίβοη ἴῃ ἀεία!] οὐ {ΠῸ πηαπιβουρί γεαάϊησϑβ νγου]α θ6 δ]1ο- 
ΘείΠεΥ ουἱ οὗ ρίασε ἴῃ 8η εὐϊίοη {|τα {Π6 ργεβεπίὶ ψΠΊΟἢ 15 ᾿πίεπα θά 
ΤΩΔΙΠΪΥ ἴου {Π6 τι56 οὗ Ξοῆοοὶβ. Αἱ {π6 βδᾶτὴδ {πὴ6 11 τηᾶὺ θῈ οἵ βεύνῖςε ἴο 
168 σἜΈ πεῖ! γθδα θυ, ἢ σαβε5 ΏΕΤΕ [ΠῸ ἰοχὲ ΠΟ ἢ 1 Πᾶνε δαορίεα αἸΠῈΓ5 
ἔτοπι {Παὶ οἵ Κ ἀππεσ, ἴο θῈ βιρρ εα ψ] ἢ {Π6 τεαάϊησβ οἵ {πε ἔνε Μ85 
ΜΜΏΙΟῊ ἴῃ Ροϊηΐ οὗ δαςπουν βἴαπα Ργθο ΠΘΠΕΠῪ αἱ ἴΠπῈ Ππεδα οἵ {Π6 |15ῖ. 
Τῃ 81] 5ιιοἢ σαβεβ {πε γεδάϊηρσθ, ἃ5 {ΠῸῪ ἀῖα σίνεη "εον, πᾶνε θξβεῃ 46- 
τίνεα ἴτοπὶ ΚΠ ποτ᾿ 5 δα! !οη, ἐχοθρί ἴῃ {Π6 ΨΕΙῪ ἴδνν ᾿πηβΐαποαβ ΨΉΕΓΙΘ, 
ΤΟΥ γεαβοηβ Ἔχρ] αἰ ΠΕ ἴῃ {Π6 ποίεβ, [ Πᾶνε βιιρσοβίθα ἃ σουσθοί!οῃ Οἵ ΤῊΥ͂ 
ΟΥΠ. [πη εβεϊπηδίησ [Π6 σοπηραγαίϊνα δας ΠουΙΥ οὗ [Π6 Μ55 ἴῃ ΠΠΘΒΊΟη, 
ΚΌΛΠΟΥ ἀϑβϑῖσηβ {π6 Αγοξ ρίασα ἴο Α (Μβογαγιτις Καΐίεαγιτις, 087), ἴΠ 8 
σεεογαῖ ἴο Β (2 αγίρηγιης γέρε, τό. 1), νυυϊττθη ὈΥ ἃ ποῦα οαταῖα] Παηά, 
της ἀέγά το Ο (2 αγήξέγεες γερίισ, 1640), ὙΒΙΟΒ τη [Π6 Ραγίβ {πα πᾶνε 
Ῥβθη οο]]αϊεα ᾿ἀρργοχίπηαΐθβ οἱοβεὶυ ἴο Β, {Π6 γἼοειγίλ---ἴεῦ ἃ 146 1η- 
ἴεγνα]---ἰο 10 (Ζαγάρηγεμες γερίτδ, 2535), ΠΙΟΠ, ΜΙ σετγίαϊη αἰἸβεποίῖνα 
ὉΠαγδοίευβίοβ, 15 ῬΥΘΟ ΓΙ Δ} πη] ουτη νἹ ἢ Β, ἀπά {Πα Αγ ἴο {πΠ6 Οράοχ 
«Φἰογεγιδῖς (Ε), [Π6 τϑδαϊηρϑβ οὗ νυν] ἢ ἀγα οἴζεη ἴῃ δοσογήδποα ΜΠ {Πο568 
οἔὗἉ ἀἸβΕ ΠΟΥ Ἰηΐθυϊοῦ μ55. [{ την ΡῈ δἀάβα {ῃδὲ ΝΟ ἢ 5 σοπἤάεποα 
ἴῃ [86 δας ΠΟΥ οὗ Α δηα Β 15 ὈΥ͂ ΠῸ πηεδῃϑ 50 ππνγανουησ 85 παΐ οὗ 
Καπμποτ.) 

ΒΘΟΘΚΕΙΣ: 

ΟΗΠΑΡΤ ΒΕ ΤΙ. 

8 18. ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης] 50 ΜΌΠΡΙ,, ῆῸ 5665 ΠῸ ρτομηᾶ ἴου 46- 
Ῥαγίηρ ἔγοτη {ΠῸ γϑδάϊησ οὗ ἴΠ6 Μ88 : ἐκ τῆς ἁρμαμάξης Ζειπο, Καπη. 
ἃηα Μδοῃ. 

ΘΟΥΑΡΤΈΕΝ Τὦἕἅἣ;: 

8 17. ἸΤαὐταῖς [ ταῖς τριήρεσι] αὐταῖς ταῖς τριήρεσι Ἰζ Ππ. Μδοτη., 
Ῥαΐ ΔΜ ΌΙΠΠΡΥ. 15, 1 {Π1η|κ, πϑι1Π6α 1 Πηϊδισιβίϊησ [πΠ6 ννοτὰ αὐταῖς, 866 
ποίβ σα ἦοε. 
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ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ἸΡ. 

815. ὡς φίλοι τεύξεσθε] ΒΟ) ΨΟΙΌγ. Βοτη. απᾶ Μδοτα., φίλα Ἐὶ, 
ὡς φίλου τεύξεσθε ἸΚ ἅππ. ψΙΠ τη6 Ἰηΐθηοσ Μ55. [{ 15 βυρσεβίῖνα παῖ 
ἴῃ Α τῃ6 ψοχαϑ οἷδα ὅτι ὡς φίλου ἀτε ΟἸλΙς[64 Δ]Τοσ (ΠΟΥ. 

ΓσΗΠΑΡΤΕΕ ν. 

8. 2. [ἂν] ἕστασαν] ὙΤἸμε ρατγίίοϊθβ ἰ5 οπθαᾷ ὉγῪ ἌΟΠΡτ. Ὠ1πά. 
Μάδοῖη. ἀπὰ [ῃ6 τηδ]ου νυ οὗ [η6 μ588, ἱποϊπαϊησ [ῃ6 ἄνα θεϑί. Κύμη. 
ἴγαηβΡΟΒβα5 1{ ἴΠπ|5: ἕστασαν ἄν, Ὀπὶ 566 ποῖξ σώ ἐρε. 

ΟΠΑΡΤΒΕ ΥἹΙ: 

84. ἕὐμῷν"] 5 Ππ. οὐδ [Π6 ργοποιῃ (ὙΠΟ 15 ννοῦβα [Πδῃ ΒΘ ΡΕΙ- 
βιιοιι5) οα {ΠῸ δας ποῦν οἱ Ἐ.. 

8 12. (καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνε5)}}] ὙῊδ πηδ]ουν οὗἩ {πΠ6 βαϊίουϑ 
Βανα [Ο]ονεα ΑΝ εἰβῖςα, ννῆο οτηἱίβ {Π656 νγοσάβ ἃ5 Δἢ ᾿ἱπιευροϊαίίοη. ΕῸΓ 
ΚΌΒΠει 5 ἀυριπηθηῖβ ἴῃ ἰανοῦγ οὗ τεϊαϊπίηρ [Π6π|, 566 ποίβ σαὶ σε. 

8 18. εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραι5] 80 ΨΟΙΠΠΡΥ. ΒοΙη. δπᾶ 
Μάδομ., εἰ μὴ ἐν ταύταις μαχεῖται ταῖς ἡμέραις Κὕπη. ἘοαΓ ουΐ οὗ [πε 
ἔνε Ἰοαάϊησ μ858 (ἃ ΒΟ Ε) ἌἼχβῖθιε {πε ἀοαθ]α ποραίϊνα : ἴῃ [Π6 τοδί ηησ 
ομδ (19) μῇ 15 ομλϊτιε4, 

ἘΡΑΡΙΨΙΕ 

6. ἱππεῖς ἢ τούτου] ἱππεῖς μετ᾽ αὐτοῦ Βοτῃ. Μδςηι., οἱ ἱππεῖς τού- 
του ΨΟΙΌτ., νγ ἢ 116 Καὶ ἅπη. 15 βα 5ῆεα ψΊ (ΠῈ τεδάϊηρσ ἴῃ {πΠῸ ἰεχί. Βαΐ, 
οἢ {πε ἀϑϑιτηρίίοη ἰπαΐ {πΠ6 βοπίθηοα 15 οἰ μασννῖβα οουγθοΐ, [Π6 δυί1018 
(νΠο ἢ ἀρΡρδαῖβ ἴῃ .Α) 15 Ἔεββεηίαὶ ἴο {Π6 σοῃβίγποιοῃ. 

8 το. ᾿έλώντων καὶ διακοψόντων" ἐλῶντα καὶ διακόψοντα Κη. 
πα ἰδ πιοσα τεοεπί δβαϊίουβ ΡΥ σοπ]εοίατε οσ ἐλθόντα καὶ διακόψαντα 
(ΑΒ). Τῇὲε βαυ]οῦ βαϊζοτβ, 45 ἃ σα]ε, ρσγείευ {ΠῸ τεδάϊηρ οἵ [Π6 ἰεχί 
ὙΓΏΙΟΙ 15 Του Πα ἴῃ βενεσαὶ Μ85 οὗ 1πΐθυϊου ποίθ. 866 ποΐε δα ἔσε. 

ΘΠΑΡ  ΕΕΥ ΎΝ: 

812. Ἐέφ᾽ ἡ ὅ τι προχωροίη] ἔχοντι ὅ τι προχωροίη (προσχωροίη 
ΑΒΟΚ) 15 [Π6 τηδηιβουρί σϑδάϊησ, τόση ὙΏΙΟἢ ποπα οὗ {Π6 βαϊίουβς 
Πᾶνα οἰἰοϊεα ἃ βα βίδοίουυ 5βεη56. 16 αἰζθυδίίοη νΠ]Οἢ 1 Πᾶνα βυρραβίεα 
αἴΐογαβ δῃ ΕδΞύ οἱπα ἴο [Π6 οὐσίη οὗ {ΠῈ σουγιρίοη. 

ΘσΟΠΆΑΡΤΕΙ ΣΧ. 

1. ὥρμηντο] Δ ΌΠΡτ. Βοση. δπᾶ Μδοπῃ. οἡ ἴπῸ6 διυϊμου οὗ Ὁ, 
116 Κύμη. εαϊῖ5 ὡρμῶντο 11 (Π6 οἴου Ἰεδαϊῃρ Μ58. 
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ΒΟΘΟΙΘΙ ΤΙΣ 

ΓΘΗΑΡΨΕΙ ΤΙ]- 

8. 22. πορευΐμεθα δ᾽ οἴκαδε] ΑΒΕ, πορευοίμεθα δ᾽ οἴκαδε Βοζη., 
πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἴκαδε Ἰζἅ πη. Μασ. Βαΐ 5εεῈ ποίβ σα ἔρε. 

ΓσΗΑΡΤΈ ΝΥ. 

8. 25. ἐλθεῖν, ἐν τῷ ἐμφανεῖ λέξω] ἐν τῷ ἐμφανεῖ ἐλθεῖν, Χέξω Βοΐίῃ. 
δηα Μδοιη. ψΊ ἢ {Πε τηδ)ουῖν οὗ ἰΠῈ μ85. πε οο]]οσαίίοπ ἴπ {πε ἔσχξ 
15 Ῥτείευσοα Ὀγ Κύμη. απᾶ ΟΙΡΥ. οα {πῈὸ δυίῃου τ οὗ ΑΒ, {πουρ} 
Κὕύδμη. σοηπθοῖς {πΠ6 ρῆταβα ἐν τῷ ἐμῴφανεῖ νΣ]1 ἢ {1 ᾿πΠηϊϊνε ΨΥ ΒΙΟἢ 
ΡΓΘΟΘα65 1. 

8. 21. ἐπὶ [ταῖς] θύραι] ἐπὶ ταῖς θύραις Β πη. Βοτη, Μδοπι., 
ἐπὶ θύραις ΑΓΕ ΝΟΙΠΙΡγ. ὅ566 ποῖβ δαὶ ἦοε. 

8.29. [οὗς] ἀπολωλέκατε] ὡς ἀπολωλέκατε ἴ5 {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΙῪ τεαάίησ, 
ΠΟ βαίϑῆθϑ ποηο οἵ {Π6 βαϊΐζουβ, πα 11 15 ΡΥΟΡοβεα 1ῃ σοηβθα 6 Π6Ε ἴο 
ΟΥΉΪ ὡς Οἡ {Π6 Δι ΠΟΥ οὗ ομε ἸηΐΘΥΟΥ Μ8. ὍΤΠα βαθβεταίξίοη οὗ οὖς 
ἴΟΥ ὡς ΔΡΡΕΘΔΙΒ ἴο Πι8 ἃ 51ΠἸΡΙΕΓ πα τηοτα εἤβοϊίίνα βοϊαίίοη οἵ {Π6 
αΠΠΠ ΟΠ γ. 

ΕΠ ΒΕ ΙΣ 

8 12. ἀρχομένους] ἀρχομένοις ἩΤαῖο ἢ. ῬΟΡρΡ., ἀρξομένους Θομαρξ,, 
Μ 8116 Κὐμπ. ἀπα ΨΌΠΡΥ. δοσερὲ {πὸ γεδάϊηρ οἵ 1Π6 ἰθχί, ψΊΓ 8ΔΠ Δα Πη15- 
5100 {Παΐ ποίῃϊηρ 5ῃογί οὗ ἃ γααϊοαὶ ομαησα ἴο ἄρχοντας ΜΥ1} πιθαῖ {ΠῈ 
Ταατγοπηθηΐβ οὗ Π6 ραββᾶρα. 

8 25. ὅσους μὲν (ἀν) αἰσθάνοιτο] ὅσους μὲν ἠσθάνετο ( ἀπᾷ {πε 
Ῥυ1κ οὗ [Π6 μ85; ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ΨΟΠΡΥ. Βοῖπ. Μαοπι. δπα {πὰ 
τη] οΥτν οὗ [Π6 Ἰαΐθυ εἀὐϊΐοσβ. Κὶἄπη. τεΐαί πη {π6ὸ Ῥαγίίο]8 ἢ ΑΒΌΕ, 
1ΠοΟυΡῊ [ἴῃ 11. 4. 26, ΨῬΏΕΓα 1ἴ γεϑίβ ΟἹ 5: 11 Ὑ Δα ΠΟΥ, Π6 πα κ5 1 ἃ5 
ἀοαθτία], 

ΒΟΘΙ ΤΙΣ 

ΘΗ ΑΡΊΠΝΕ π᾿ 

8 1. ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ ἹΚύρουΠ͵ ΜΟΙΡΥ. Βοῖη. ἀπά Μδςπι. 
ὙΠ [Π6 τη] ΟΥ ΠΥ οὗ {πῸ Μ85: ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει ΑΒΕ, Κὕπη. 

8 13. ὁποῖόν τι μὲν δή ἐστι) 8.0. θγθιίθη. νυ ἢ {Π6 Μ585 : ὁποῖόν τι 
μέντοι ἐστὶ ϑ΄οΠπεια. Κύμη. ΝΌΠΡΥ. Ὀν δἀαρίαϊίοη ἴγοση Α (ὁποῖον μέν- 
τοι ἔστιν δή): ὁποῖόν τι μέντοι ἐστὶ δὴ Βοτη. Μίδοηι., [ΟΥ̓ νγ ΠΟ 566 ποῖα 
αα ἦρε. 

8 20. ἤδειν ὅτι)])͵ δειν ἔτι ΚιΠη. ΜΟΠΌτ. Βτειϊίθηρ. αἰίευ {πὸ 
βίηρὶες μ5 Καὶ (εξ. 11. 2. 21): Βοζη. ἀπα Μασριη. τεϊαϊη ἔδειν ὅτε νυ Ἱ[ἢ {Ππ|Ὸ 
Τεβὲ Οἱ {π6 Μ55. 
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8 326. ἀθυμοῦντας:] ἀθύμους Κ ὕππ. «πᾶ ΟΙΠΡτ. ἢ ΒΕ ἀπά (Ροβ- 

5181})} Α ἀπά Ὁ (ἀθύμως. ἀθύμω:). 
8.38. ὠφελῆσαι) ΑΒΕ «πᾶ {πὰ πηδ]ουγ οὗ {π6 εαϊίοτβ : ὀνῆσαι 

Κύμη. απᾶ Ψ ΟΠ Ρτ. τ ἐπα ῬῈΠ οὗ [Π6 Μ85. 

8 47. ᾿Αγίου ᾿Αρκάδος] ΤῊδ τηδ]ουν οὗ [Π6 Μ55, ἱποϊπάϊίησ ΑΒΟ), 
ΒΈΡΡΙΥ {π6 αἀ]εοίνε, νυ ΒΊΟἢ (ἴο βεσῦγα ἀπ᾿ Ουμϊ}) 15 οὐηττεα Ὀγ Κη. 
ἀηα Ξοῖηξ οὗ {πὸ εἀϊίοσβ. ΠΥ. αἀορίβ ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου Κλεάνωρ ᾿Αρκὰς 
ΜΠ ἢ της Ἐτοπ Μ5 δῃὰ οἱ μεῖβ οἵ ᾿πέδυιου ποίβ. 

ΘΗ ΡΤΈΙ ΤΙ. 

8. 22. οὕτω κρείττονα] οὕτω, νγ 10 ἀρΡΡΘαΥβ ἰη {π6 πηα]ουὶἐν οἵ {πε 
Μ55. ᾿ἱποϊπάϊηρ ΕΣ, 15 οτηϊἰ64 ΌΥῪ Κὕπη. δηα ὙΟΠΡτ. Ῥαΐ τεϊαϊηεα ὈΥῪ 
Βοτη. απα Μίδομι. 

8 25. μεγάλαι:] Βοτπ. δπᾶ Μδςπι. σι {Π6 ῬᾺΠς οὗ (πΠ6 Μ585, 1η- 
οἸυάϊησ Εἰ: μεγίσταις, ὙΠΟ Π85 Πρ δαίμουν (Α ΒΟ Κύμη. ἂδπά 
ΨΟΙΡτ.), 15 τηοβί 1ητο]ΘΥα Ὀ]ν νγεαϊς. 

8. 34. προσδοκᾶν] ὙΈΪΟΗ 15 {Π6 τηδηιιβοτρί τϑδάϊησ, 15 τείαϊ πο ὈΥ 
Βοτπ. απά Μίδςπι., προσδεῖν (1πΠε6 Ξιισσεκίίοη οἱ ΝΥ γι(6η}.) Ὀεϊησ αἀορίεα 
ΡΥ Κύμη. δῃὰ ΨΌΠΡΥ. 

ΓΕ ΠΑΡΤΕΙ 11. 

8 τό. μέλλοιμεν] ΑΒ Βοτη. Μδοιι., μέλλομεν Κι πη. ΨΌΙΠΠΡτ. 

8 18. ἐν τῷ τεταγμένῳ] ἐν τῷ ἐντεταγμένῳ Ἰζὕπη. ἢ ΑΒΏ : τῷ 
σφενδονᾶν ἐντεταγμένῳ ΜΝ ΌΙΠΥ. ν ἢ [Π6 τοηηαϊπησ Μ55, νυ ]σἢ, ὈΥ {ΠΕ 
οτηϊβϑίοη οὗ {πΠ6 ννογαβ ἐν τῴ, νου ]α βεεπὶ ἴο ᾿παϊσαία [Π6. βοῦχος οὗ {ῃ6 
σοΥΓαΡίΙοη. 8686 ποίβ σα ἦρε. 

ΟΠΑΡΤΕΕ Ιν.: 

8.32. ἀπόμαχοι] οἱ ἀπόμαχοι Κα ππ. ἀπ Ζειπα ἢ ΑΒΕ. Ἐὸτ 
16 γϑαβοὴβ γι οἢ Πᾶνα ἰδα τὴ ἴο οὔ ἴΠ6 αὐίϊοϊα ἢ Ό]]ΡΥ., 566 
ποία σα ἔρε. 

8.35. (τε)... (ποιεῖν) Βοίῃ Κπη. πᾶ ΨΌΙΠΡΥ. οὐηϊὲ {Ππε5Ὲ νγογάϑ, 
1πουρἢ ΠΕΥ ἅτε τεδα οὐ Ξυισσοβιβα ἴῃ 411] [Π6 Μ55 ψ ἢ {Π6 Ἔχοθρίϊοη οἵ 
Του, ἀπα {Π6 βεηίθμποα 566 Π15 ἱποοχηρίεῖα νυ] πουΐ {Πετη. 

8 236. λύειν αὐτοὺς] ὅ80 Δ ΌΙΠΠΡΓ. ἀπα [Π6 τηδ]ουν οὗ {Π6 βἀϊίουβ τ 
ἈῈ δπά (Ὀγ ἱπίδεπος ἔγομηῃ κωλύειν αὐτοὺς) Β. ΙΚαπΠπη. [Ο]]ονν5. [9 1η4. 
ἴῃ εὐϊησ λυσιτελεῖν αὐτοῖς νυ] ἢ {ΠῈ τειπαϊποΥ οὗ {πΠ6 Μ58. 

8 46. νῦν....(χρόνον)]] 8:66 ποίς αἵ ἴσε. 
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ΒΘΘΙΚ ν- 

ΟΥΑΙ ΕΣ 

8 τϑ., διαμπερὲς εἰς τὴν κεφαλήν] 80 Βοΐη. ἀη4 Μίδοση. συ ἱ {Π6 
ΠΊΔΊΟΥ Υ οὗ [Π6 Μ55, ψν 116 Καὶ ἀπ. ἀπ  ΌΠΠΟΓ. οὐ {Π6 Ῥγεροβιίοη εἰς 
ἢ ΑΒΕ. Βαΐ 5ε6 ποίᾳ σα ἦος. 

ΓΟΠΑΡΕΙ ΤΙ: 

8.22. ὧστε ἐν λάκκοις κονιατοῖς εἶχον] ὃν ἐν λάκ. κον. εἶχον ϑ΄6Πῆ, 
Κὕμη. ἀπ Δ ΟΙΠΠτ. Βαΐ [Π6 Μ55 ἅγα ππαη] ΠΟΙ 5 1ῃ ἴανοιγ οὗ {πε γεδάϊησ 
ἴπ {πε ἰοχί, ψ ΠΙΘἢ 15 τείαϊηθα Ὀν Βούη. Μίδου. δηα 1Π6 τηϑ]ον οὗ ἔπε 
βαϊΐοΥβ ἴῸγ 1Π6 γεαϑοηβ σίνεη ἴῃ ΤΥ ποῖθ. 

8 25. τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου]͵!: (Ὁ) ΨΟΙΡτ. Βοτη. ἀπά Μδοτη., 
ἴπ Ρΐαος οὔ ψῃο Κίπη. εαϊῖ5 τὴν ἀπόφραξιν τῆς ὁδοῦ. 8:6 ποίε 
αά ὦρε. 

ΘΟΗΠΆΡΨΕΕ ΎΥΓΠΙΣ 

8 20. ἐπιμελόμενοι] ὅ0 Βογη. ΜάαδςἼτη. δηᾶ 411] [ῃΠ6 μ55, ψ τῇ {πὸ 
ἐχοθρίίοη οὗ ΑΕ, του ῃῖοῃ Καύπη. δπα ΨΌΠΠΟΥ. μαννα δἀορίβα {π6 
ΒΙΠΊΡΙΕΥ Ναΐ 1655 ργόθ 16 [αἴὰτα : ἐπιμελησόμενοι. 

ΘΑ ΒΕ ΤΣ: 

8 9. (πάντα) τὰ ἐπιτήδεια] ῬΟΡΡο «ἀπὰ Δ ΠΥ. τοίαϊη πάντα, ΠΙΟῃς 
15 Του Πα 1π 811 [Π6 Μ55 ψ ἢ [Π6 Ἔχοθρίίοη οὗ ΑΒΕ... [ΤῈ 15 οπβα ΒΥ 
Κύμη. δπμα Ῥγαοϊςείεα Ὁ Βογη. δηὰ Μδομι. 

8 τ4. ὑπὸ ἀτασθαλίας] ὑπὸ τῆς αἰθρίας Κα ἵπη., οἡ [Π6 5016 Δα! Πουῖν 
οὗ δυ1485 (ρ. 648). ὙΤῊὴε τηδ]ου!ν οὗ (Π6 βαἀϊίοτβ, ἱποϊπάϊησ Ν ΠΟΥ. Βογη. 
ἐῶ Μδοη,., 5886 πὸ βυίποϊθηϊ τβάβοη ἴου ἀδραγιηρ ἔτοιῃ ἴῃ γεδάϊηρ οἵ 
1ῖὴ6 Μ585. 

ΠσΗΆΑΡΓΕΙΣ ν- 

3. πέντε καὶ δέκα] Κύπη. «πᾶ Δ ΟΠΡΥ. οπέ {πῸῈ ψγοσάβ. καὶ 
δέκα οἡ {π6 δας ΠΟΥ ΠΥ οὗ ἃ 5 ηρ]Ὲ μΜ5 (Δ). 8:68 ποίβ δα Ζοε. 

δ 8. βρωτὸν] Τἢε νογάβ ἢ ποτόν, νΠῖο ἢ αὐτὸ δἀάεα θγ Κὕπη. οα. 
{πε δὐἱ ποῦν οἵ ΔῈ δηα βοπιθ οὗ {Π6 ᾿ηΐθυιοῦ Μ58, ἀὐα οτημεα ὈΥ {Π6 
ΤΠ Δ] ΟΣ οὗ {ΠῸ εαϊίοτϑ, πο] ]ηρ Ν ΟΙΌτ. Βοτη. πα Μδοτα. 

8 17. ἐπιπέσοιεν] (Ἔ Βογη. δῃηᾶ Μίαομῃι., ἐπίοιεν ΑΒ Κὔπμη. δπὰ 
ΨΌΙΠΡΥ. 

ΘΗΑΡΤ Υ: 

8 2. ἤγαγεν] [οΥ ΜΏΙΟὴ Κιμπη. εαϊ5 ἦγεν οἡ {π6 δυϊπου νυ οὗ Α 
Πα ἘΣ, 15 ῥγείεσγεα Ὀγ δ ΟΠ]Όσ, Βοτη. απα Μίδοχη. 85 βϑϑβηίίαὶ ἴο {ΠῈ 
οοηίοχί, 
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ΘΑΡΡΕΙ͂Σ ΤΠ: 

8 8. ἕως ἐπὶ] 80 ΨΟΙΠΌΥ. τ ἢ Α ἴῃ ρῥΙαςα οἵ ἕως οὗ ἔστε, ΠΙΟἢ 15 
1Π6 τεαάϊηρ οἵ 1ῃ6 Μμ885: ἔστε ἐπὶ Βοτη. Μδρῃϊ., ἕως οὐ ἐπὶ Κι ἅΠη. οπ 
116 αβϑυμηριίοη ἰπαὶ ἔστε 15 δη ἰηἰεγρο] το ἘΧΡΙΑΠαΙΟΙΥ οὗ 1ῃ6 οΥἹρίπαὶ] 

᾿ τεχί. 

8 0. ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα] Κύμη. ἀἱοης οἵ γεσθηΐ βαϊίουβ Πὰ5 
αἀορίεα κατὰ φάλαγγα οἢ {Π6 Δις ΠΟΥ οἵ ἴπΠγεθ Μ88 οὐ ΨΕΙΥ ἰπίθυου 
ποία. 

ἸΒΙΟΧΘ κυ ς 

ΓΗ ΆΑΡΤΈΕΙΣΙ. 

8 2. (καθεύδων) Τῇ ρατγίἰοἰρὶα 15. οὐ ἰοα ὉΥ Δ ΌΠΡΥ. ἀπά 
Ῥγδιῖθηῦ., απα Ὀγαοϊκοί θα Ὀγ ὅπη. Βοῖη. ἀπ Μαςσπι. [Τί 15 ἰοιπα ἴῃ 
Ὀαπξ οπα οὗ {Π6 ἥνε Ἰεαάϊηρ Μ88 ((), οἡ ἴΠπῸ βίγβησίῃ οἵ νῃΐοῃ Καύπη. 
σῖναβ 1 ἃ Ῥἴαςβ ἴῃ 15 ἰδχί. 

8 7. πλανᾶσθαι] πλανᾶσθε Κππ. οὐ {πὸ Δι Ποῦ! γ οἵ ΑΒ πὰ 
ΒΟΙῊΘ. ἰΠίθυο Μ8858. Τῆς πιδ]ουγ οἵ [Π6 δα Ἰζουβ, ᾿ποϊμϊησ ΝΟ] Υ. 
Βοῖη. αηὰ δέδοιη., ργείου {Π6 πη ν6. 

ἘΠ ΡΊΙΤΙ. 

8 12. ἀκοντίζειν (δεῆσον)) Ιῃ ἀείοτθποθ ἴο ἴουγ σοοῦ Μ85, {Π6Ὲ 
σΥθαῖου ΠΕ ΠΎΕΥ οὐ {Π6 εαϊζοτβ οὐαϊε {πὸ Ῥαγίιοῖρ]8Ὲ. αἰζον ἀκοντίζειν αηὰ 
Ἰωβοσὶ ἴ{ αἰίευ τοξεύειν, θαΐ 566 ποίΐβ σα ρε. 

ΘΕΡΑΙΡΊ ΕΙΣ ὙΠ 

8 4. (καὶ) διέλαβον] καὶ 15 οτηϊο4 Ὁγ ΓΟ ΜΔ ΟΠγ. Βοτῖη. ἀπά 
Μίαςπη. Οη ἴπε οἴποὺ μαηά, Κη. τοϊαϊηβ τ ἢ ΑΒΕ, ας ομ5. ἴῃ 
σοηβθαῖθηςσα [Π6 5ΐορ αἴϊου γενόμενον. 866 ποίβ χω ώος. 

8. γ. ἔφυγεν] ΟΕ Βοτγη. απὰ Μδοῃ., ἔφευγεν ἃ Κιϊη. αηα ΜΌΠΠΡΥ., 
πέφευγεν Β. 1 Πᾶνε δἀορίει ἔφυγεν, πγα]Π]Ὺ οα {Π6 ἀπ ΠΟΥ Οὗ της Ἰαὶς 
ΒΙ5ΠποΡ ΤΠ νν 411, 566 Δ λ14. 77μ5., Ῥ. 510. 

ΘσΗΑΡΤ ΕΙΣ ΤΝν. 

8 3. πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς) πολέμιοι οὗτοί εἰσιν Κα πη. ἀπα ΜΌΠΠΟΥ. 
θαι {πὸ ἀεἰοίῖς ἴοτοε οὗ οὗτοι 5εειηβ οἷ οἵ ρἷαςθ ἴῃ {Π15 σοηποχίοη, δηὰ 1 
μανε 1πογείοτο [Ὁ] ον ΟΠ) Βοιη. απὰ Μδρῃι. ἴῃ τοϊαϊηϊησ {Π6 να]σαΐα, 

ὃ 12. ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα Τοῖον χοροὶ] “ΤῊΪ5 γοδα!ηρ, ὙΠΟ 15 5ὰρ- 
σεβῖθα ἴπ ἵνο οὗ {πῈὸὶ Ῥεῖ Μ588, 15 ᾿δοςσερίεα ΡΥ ΝΟΥ. ἀηα4 Βοτη., 
τΠποῦσῇ {Π6 Ἰαΐίου βαϊζοῦ βυσ επῖες ὥσπερ ἋοΥἩ οἷον. [{ Πα5 ΤαΥᾺΠῈΥ {ΠῸ 
ἈΡΡτοναὶ οἵ Κύπη., ποῖνν ἸΓΠδια πα ηρ; ἢδ γτεϑίαϊηϑ [Π6 νυ]σαΐα 1ῃ ἢΪ5 ἰαχί: 
ὥσπερ ἀνὰ ἑκατὸν ΠΧ Σ οἱ χοροί. 

8 22. (ὀρθίων) 11 πᾶνε [Ὁ]]ονγεάᾶ Βοῃ. απᾶ ΜάδρἼιῃ. ἴῃ ΟΜ] ΕΠ ς 
115 αἀ]εοῖίνα ου {Π6 δας Πουγ οἔ Β. ΥΠΠουῦΐ τη 6 ααἀαπίοη οἱ ὄντων, 
νΠἸοἢ 15 ποί [πη ἴῃ Δ ΠΥ σοοά Μ8, 15 Ροβίτἰοι. 'π {Π6 ἰοχὶ 15 Ῥυτδοιῖ- 
ΠαΠΥ ᾿πα ΘΙ 510] 6, 

ΧΕΝ. 248 
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ΘΗΑΡΙ ν. 

8 52. καὶ φίλον ποιησόμε(θα) τὸν Παφλαγόνα] καὶ φίλον ποιεῖσθαι 
τὸν Παφ. ΝΟΙΠΡΥ., καὶ φίλον ποιήσομεν τὸν ἸΙαφ. Κη. Βοτη. Μαςμι., 
41} οὗ ψποπὶ ριυποίπαϊα αἰζου δοκῇ ἀπ σοππθοῖ ἡμῖν ν1 ἢ πνΠαΐ [Ο]]οννβ. 
Ζεαπο, οἡ {πε δας που οὗ ἔραν ἸΠΙΈΠΟΥ Μ55, σίνεβ ἴΠ6 ράββασα 85 [0]- 
Ἰοννβ: ἂν δὲ δοκῇ ἡμῖν, καὶ τὸν Παφ. ποιούμεθα φίλον, ἃ γτεαάϊηρσ ΜΒΙΟΗ 
Κύμη. ποῖδϑ ὑν ἢ ἀρρίοναὶ, ΓΠπουρὴ ἴον ποιούμεθα πα νγοι]α βιιβεϊξαΐα 
ποιησόμεθα. 

ΘΕ ΡΙ ΥῚ: 

8 τ2. ἱκανὰ ἀριθμῷ ὡς ἕνα] 50 4}1 (η6 εὐἀϊίοῦς, ἢ {πὸ 5ΙπρῚς εχ- 
ςβρίίοη οἵ Κιϊπη. ψν πο τεϊαϊηϑ [Π6 πηαπιισουῖρί τθααϊηρ (ἱκανά, ὡς ἀριθμῷ 
ἕνα), νν]οἢ Πα ἀείεπαβ ἢ ἴΠ6 Ὡἁπαίορυ οὗ {πὸ 1 δίῃ : 222|2)1670 716 24711:5 
σία). 

8. 20. (ὠς) οἴκαδε ἀπελθόντα] ὙΠῸ τηα]ουΥ οὗ ἰΠς6 οαϊίουβ, ἰπ- 
οἸπαϊησ Βούη. δηα Μδσμη., οὐμἱ ὡς, ὙΠ] ἢ ἀο65 ποῖ ἀρρθαῦ ἴῃ ( Οὐ ΔΠΥ͂ 
οἵ {Π6Ὸ ᾿ῃξθυιου μΜ55. [Κἰϊπη. απα Ν ΌΠΡΥ. τείδϊη 1ἴ, νυ ἢ δῇ Δα 559 ἢ 
τΠαΐ 115 Ργθβεησα ἴῃ [Π6 ἰεχί 15 δἰτηοβί πη]ηζ6]]Π1σ10]6. 

ΘΕΡ ΨΏ: 

8 τ. (τὰ) πραττόμενα] ΤΠδα αὐίϊοϊα 15 ομη θα ΡΥ ΟΠΡτ. ἀπά 
Π)1η4., πα Ὀγδοϊκκείθα Ὀγ Βοῖπ. απ Μδαοη. Κιίϊπη. αἴοπθ γεΐαϊης. 1 
ἢ ΑΒΕ, Τπουρῇ Πα ᾿πβίαποαβ ΠῸ οἰ ΠῈῚ ράββασα ἴῃ ϑὙΠ]Οἢ ἴἴ 15. 51ΠῚ1- 
ΙΑτὶγ Ρ]αςθά. 

8 13. πάλιν ἐλθεῖν] 80. 411] [Π6 Μ85 ψ ἢ {πΠ6 δχοερίιου οἵ ΑΒΕ 
(πάλιν ἀπῆλθον) γῆ] ἢ 15 ργείεσγοα ᾿γ μη. ἀπα ΨΌΙ]Ρι., πάλιν ἀπεὶλ- 
θεῖν Βοτη. Μίαουη. ὅ86 ποίβ σα ἦοε. 

8 31. τὰ ἐρυμνὰ (ὑπερδέξια) τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια Μ55, ἃ το τησ 
ΜΓ ΠΙΟἢ 15 πα θίθηβ: 0} ]6. βίπος ποῦ 15. ΠῸ Δα ΣΠΟΥΠΕΥ͂ ΤΟΥ ὑπερδέξια 5 ἃ 
βαθδίδηϊνα. Καὶσ, νοι] {τϑαΐ εἰζποσ ἐρυμνὰ οἵ ὑπερδέξια ἃ5 ἀἢ 1ηΐογρο- 
Ἰαίίοῃ, θαΐ [Π6 οτηϊββϑίοη οἵ ἴῃ υὐζϊο]8 15 ῬθυΠαΡ5 ἃ β' ΠΡ] ΘΓ αἰθγαιίοη. 

ΒΟΟΚ ΥἹἱ. 

ΟΗΔΑΡΤΕῈΕ 1. 

8 το. ἕκαστός (τι }}] Κίϊπη. «πᾶ Μαςηι. τοίαϊπ {πῸ6ὶ ᾿ἱπάεβηϊία τὶς 
ἢ ΑΒΕ : ΨΟΠΡΥ. ἀπα ὈΙηά. ομἱέ τ ἢ ΟΠ. 

δ. 22. ἐξ ᾿Εφέσου (δὲ) δὲ 15 οπιϊεα ΡΥ ΑΒ «πᾷ Δ ΌΙΡτ., τεϊαϊηθα 
γ Κὕπμη. απ Μδο. νὰ ΟΕ. 

ὃ 320. εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, (ὡς) ὀργιοῦνται] εἴη οὕτως ἔχοι εἰ ὀργιοῦνται 
ἀν εἴη εἰ οὕτως ἔχοι ὀργιοῦνται Β1), εἴη εἰ οὕτως ἔχει ὀργιοῦνται ἸΏΝ σΠΠ}Ξ 
ΤΕ Π]Ι ΠἰΠσ᾽ Μ55 σῖνα {Π6 γεδάϊησ οὗ {Πη6 ἰοχί ν ἢ ἔχει ἴῃ Ῥὶαςθ οὗ ἔχοι. 
Κύμη. ἀπά ψ θυ. δαὶ εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, εἰ ὀργιοῦνται Ὀγ αὐαρίδξιοη 
ποσὶ Δ, ΜΠΠῸ Μδοπι. δάορίβ [Π6 γεαάίηρ οἵ Εὶ ἀπά ριιποίπιαϊοβ ἐπα: 
εἴη" εἰ οὕτως ἔχει, ὀργιοῦνται. 
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ΓΗΑΡΤΕᾺ 11. 

8 8. βουλεύσεσθαι] 8.0. ΝΟΪΠ]Ρ. «πα Μδοπι. αἰζευ [Πδ τγα]ου Υ οὗ {Π 6 
Μ55, οὐ βουλεύεσθαι Β, βουλεύεσθαι Α, ννΏΙΟΝ 15 ΓΟ]]οννεά Ὀγ ΚιΠη. 

8 14. οἱ αὐτῶν] Μάαρηι. αηᾶ ΨΌΙΠΡτ., οἱ αὑτῶν ΚαϊΠπ. 

ΘΗΑΓΡήΣν. 

8 13. τοιοῦτον (ὃν τὸ) νάπος:] τοιοῦτο νάπος Α, τοιοῦτον νάπος 9. 
Τῆς ννογάβ ὃν τὸ αὐε ουηϊ τε Ὁ Δ ΟΙ]ΡΥ., Ὀγαοϊκείθα ὈΥ ῬΟΡΡο πᾶ τε- 
ἰαἰπεα Ὀγ Κύμη. δπὰ Μίδου. 

8 25. εἰς προβολὴν] ὅ0 ΑΓΕ νι ΨΌΠΠΡΥ. απα Μδοιη. ἴῃ ρ͵ᾳος οὗ 
προσβολήν, νΥὨΊΟἢ ἰ5 ργείεγγεα Ὀγ Κα πη. δηα Ζθαπα. 

ΘΟΗΆΡΤΈΕΙΣΙνΙς 

8 5. Τάλλοι ἄλλῃ εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν }] 8.0. ὈΙπά. τ ῆο ἰβ [Ὁ] οννεά 
Ὁν ΟΠΠΡΥ., καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχύμενοι ἄλλοι εἰς τὸ ὄρος καὶ εἰλήφεσαν 
Μ55 «πᾶ ἸΚΠη., καὶ οἰχόμενοι ἄλλος ἄλλῃ εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν ϑ΄οῇῃπεῖά., 
καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι ἄλλοσε εἰς τὸ ὄρος Βοτη. 

8 15. καταδικάζω ἐμαυτοῦ] ΟΕ ψι ΨΌΠΡΥ. ἀπά Μδοπ., κατα- 
δικάζω ἑαυτοῦ ΑΒ «πὰ Κιπη. 

8 29. συνεβούλευε] ΟΕ νι ἢ Ψ ΌΠΡτ. πα Μαςπι., συνεβουλεύετο 
Κύμη. νὴ ΑΒ. 

ΒΟΘΙΚΤΙΙ: 

ΘΈΓΑΨΕΙΣΎ: 

ὃ 4. ἀπαγγελεν}) 50 Τὴπ4. ΜΟΙ]. αηα Μίδοπι. δἰ Α (ἀπαγ- 
γέλειν) : Καμπη. εἀϊ5 ἀπαγγέλλειν ν»7Ἱ ἢ [Π6 οἴου Μ55. 

8. 31. εἰς τὴν πόλιν" ἀλλ᾽ ἣν μὲν δυνώμεθα] Κ{ΪΠη. ἀπα Μαροιη. ρῥ]αςς 
ΟἾΪῪ ἃ σοτητηδ αἰζεγ πόλιν, σοπηθοίίησ {Π6 οἰδιιβα ν]Γ τυ ας (Ο]]οννθ, θαὶ 
τΠε6 Ἔπιρμαίϊς ροβιτίοη οἵ μὲν 15 βιισσαεβίνε οὐ δῇ αῤυσίοῤεσίς, ἰοῦ ΒΟ ἢ 
566 ποίΐβ χα ἐσέ. 

4ὃ--2 
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ΘΕΆ ΕΙΠΕ ΠΤ: 

8.2. ἔδιαδόντες᾽ τὰ ὅπλα (κατὰ τοὺς χώρους)] διδόντες τὰ ὅπλα κατὰ 
τοὺς χώρους ΜΒ5, Ἀδιαδόντες τὰ ὅπλα κατὰ τοὺς χώρους Βοήη. Ιἀὔπη. 
ὙἼΠῈ νογάβ κατὰ τοὺς χώρους ἃ΄6 ΟΠ 64 Ὀγ Μίαοτη., πα {πΠ6 εηΐϊτα Ρα5- 
φασὶ ὈῪ Μαυτεί. «πὰ ΝΟ]]ΡΥ. 

8 15. εἰ παρεῖεν] 50. Ῥοτη. Τ)ῖπη4. ΨΌΠΡΓ. ἀπα Μδοπι. ρου εἴπερ 
εἶεν ΠΟ 15 Του ἴθ ἃ. [Κὔμπη. τραᾶς προεῖεν νι (ῃ6 ΟΠΟΥ Μ59: 
ΟΠ ΠοΙά. ἐφεῖεν. 

ΘΕΓΑΡΟΡΙΝΙΝ ΤῊ: 

81. ἐπὶ τῷ στρατοπέδῳ] 80 Δ ΟΠΠ]ΡΥγ. πα Δίδομη. νΊ ἢ [Π6 τη] οΥ γ 
οὔ της Μ85: ΚαΠπη. οὐἱῖβ {π6 ἀυίϊο]α ἘΠ ΑΒ. 

8. 22. Σεύθης" (καὶ) ἀνελόμενος] καὶ 15 τοία] Π5α ᾿γν ΑΒ απᾶ Κύπη., 
οτηϊ 6 Ὀγ ἴπ6 ΟἴΠΕΥ Μ58, ἡ ΟΠΠΡΓ. δηά Μασ. Κυῖϊσ. βυρσσαβίβ ἴΠ6 Ροβ- 
51] οὗ ἃ Ιασαπα αἰζευ ἴθς γρουας νόμος γὰρ ἣν, νν ἐήοι Π6 ψου]α ΞΌΡΡΙῚΥ 
{Ππ|5.: τούτους διανέμειν. 

ΘΟΠΑΡΤΕΙΣ νι 

8 8. παραδώσει) (ὈΙΣ Μᾷαρηι., παραδώσειν ΑΒ Καππ. Βοτη. ἀπά 
ΔΨ ΌΠ]ΠΡτ. Ῥαΐ 5866 ποίβ οἢ [Π6 ραββασβ. 

ΘΗΛ ΒΕ Ι: 

8.3. ἐπὶ ξένια] 50. ΨΜΌΠΠΥ. ἸΚτῖϊρ. (64. πλ]η.}) ἢ ΒΟΒῈ, 1116 
Κίμπη. Ἡδίςῃ. απα Δίαςμ. βαϊξ ἐπὶ ξενίᾳ νυν ἢ Α ἀπά ομδ οἰΠῈΥ Μ8. 

8 24. οὐκ εἰς μὲν ἸΠέρινθον (εἰ) προσῇτε πόλιν] Μίπαοσμ. {Ὁ]]ονν 5 
ΑΒ 1η οὐ ησ εἰ ἀης τοιαϊηϊησ δὲ (᾿Αρίσταρχος δέ), γν 116 ΨΌΠΡτ. 
λαορίβ ἴΠ6 σοηνθῦβα αἰζουηαΐϊνε : οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον, εἰ προσῆτε τῇ 
πόλει, ᾿Αρίσταρχος ὑμᾶς κιτιλ. Βοῖπ. απ Κιϊπη. τείαϊη εἰ ἢ [6 πια- 
Ἰουῖγ οἵ ἴπ6 μ85, απᾷ δὲ ἢ ΑΒ. 

ΘΗΛ ΙΝ ΑΥΤ 

8. 92. ὅδε ὁ ἀνὴρ] 5ο. Ζειπηθ απα {ΠῸ ΤΉ Δ] ΟΥ ΤΕΥ οὗ [Π6 βαϊξοιβ αἰζου 
ἃ 51η516. Μ8, ὅδε ἀνὴρ ΙΚ πη. ἀπ ΜΌΠΠΡΥ. ἴῃ Ρίαςσα οἵ {πΠ6 νυ]σαίε ὅδε 
ἀνήρ. Ἵ 

8. 24. ἀνύσασθαι] ἀνύσεσθαι ἸκΊϊΠ., γν ]ο ἢ 15 ἀρΡΡα ΠΥ ἃ ἴγρο- 
σΥΆΡΠΙ 4] ΘΥΓΟΥ. 

ΘΟἸΑΡ ΒΝ ΠΕ. 

8 1. γεγραφότος] 1015 ΨΟΠΡΥ. ἀηα Δίαομ., γεγραφηκότος ΑΒΟ «ἀπά 
Κύμη. 

8 6, (Εὐκλείδη:)}) Εὐκλείδης (νν 16}. 15. ἀνοννθα!γ σουγαρὶ) Καμη. 
απᾷ Μαρηλ., Ναυσικλείδης Ν ΟΠΥ., Εὐσικλείδης (ἴο 411 ἀρρεαταηςο) ΑΒΕ. 



ἌΡΡΕΝΙ 10 ΝΟΤῚ ΟΝ ὙΠ ἀν'ν Ὑ2, 

ἀφίκοντο πρὸς τὸ δΝίηδείας καλούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. 

ὙΠΕῈ ψοτᾶς παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ τεργοβεηΐ ἴπ ἔπουηβεῖνεβ ἃ απεβίϊοη οὗ 
ΨΕΓΥ͂ ΠΟΠ ΚΙ ἀογα Ὁ]6 ̓ πηρογίαποθ ἴο {π6 βίπαάθηΐ, βίποα οἱ 1Π6 τηθαηίηρσ ἴο 
Ὅδ6 αϑϑὶσπθά ἴο {π86πὶ ν}}} ἀβρεῃαᾶ ποί ΟἹ]Υ͂ ἢΪ5 ἱπίεγργοίαιοη οὐ {ΠῸ6 
ΡΙΘβοηΐ ραββᾶρα απᾶ οὗ ἴπ6 σουτεβροη!ηρ ΟΠ6 ἴῃ 1. 7. 15, Ῥαξ 4150 
ἢἷβ σε ποῦα] σοποθρίϊοῃ οἵ {ΠῸ σοῦγβ6 ἴαϊκθη ὈΥ ἴΠ6 Οσδεὶζβ ἴῃ {Π15, [Π6 ΘΑ ]Ὺ 
Ροσχίίοη οἵ [πε Ἀείγεαί. Μαοιηΐοπαεὶ σοπβιθυβ “(ΠΕΥ͂ οαῃ ΟὨΪΥ 5 σῃν 
ὯΠ ΕΠΙΓΥ [ΠτοιΡῊ {Π6 ἮὟ 411 ἱπίο Βα υ]οπῖα. Ἡαἰοπηβοη ἀπ ΜΓ 
ΤΑΥ]οΥ ἴακα [Π6 βάσὴς νίαν", ἰοσθίΠ Υ νυ] ΒΊΒΠΟΡ ἼΠ1]ννᾺ]}], ννηο Γασί ΠῈΥ 
ἜΧΡτθσβος ἢἰβ σοηνίοϊΐοπ τπαΐ, ἴῃ 411 σαδθβ ἴῃ ΜΏΙΟΙ ἰζ 15. Ἰοϊπεα συ τη 
ἃ ψετῸ οὗ πιοίϊοη, εἴσω πητιϑὲ Ὀθασ ἴΠ6 οἰρηιβοδίίοη οὗἉ 20 ἦε 1γι51αἴΖ, τιοΐ 
οὐ ἐλε ἐγι5αδ. Τί νγαβ ἴῃ ἀδίεγεποθ ἴο {Π6ῚΥ σοτη ᾽Π6 4 δας ΠΥ γ {Παΐ, ἴῃ 
ἃ ποΐδ ΟἹ 1. 7. 15, 1 ΕΧΡΙΘΒΒΘΩ ἃ σέπεγαὶ Δοαπ]Ἔβοθποα ἴπ ἴη6 ΤΠΕΟΥΥ 
Ῥτοροιπᾶρα Ὀγν Μτ Ταυΐου, {Παΐ, ἡ Παΐθνογ ἱτηροσί νγ8 ΤΑΥ͂ αἰΐδοῃ ἴο {πε 
ἀεβοτριίοη οὗ [Π6 ὟΝ 411 νυν ΒΙοἢ ἀρρεαῖβ ἴῃ ἴπ6 ΕἸγϑὲ Βοοῖς, 1ξ νναθ ογοββεϑά 
ῬΥ ἴπ6 Οτϑοῖκβ ἴου ἴῃς ἢγβί {ἰπ|θ ογὲ ἐλ 27 βδ)ηιΥ ΘΓΓΩ 1072." ἃ ΘΟΠΟΙΙΒΊΟΠ 
ψνΠἸοἢ πεοοδϑβιαἰ θα οὐἵ σὶνιησ ἃ αἸἤογοηΐ ἀϊγθοίίοη ἴο {Π6 ΑἾ 41] (πη {παῖ 
ἰάθη ὈΥ {πε γταΐϊηβ ΠΟ ΚΠΟνῚ 85 «2 Δηηιγα, νι νμΙοἢ. 1 Πμδά 
ΒΙ[Ποτῖο Ῥεοη φρυοροβεᾶ ἴο 14θπι Υ 11. ον νεσ, βἴποα ψυυτησ {ΠῸ 
ποία ἴῃ πιρϑίίϊοη, 1 Πᾶνα οα]]εὰ ἴο τηϊπα ἃ Ῥαββασε ἰῃ ὙΠπογαϊάες 
(ΠΙ. 22), Πετα {η6 Ρῆγαθβθ ψγε 816 οῃβί ἀθυϊησ 15 ΨΕΙῪ ΠΟΔΥΪΥ͂ 1Ππ|5- 
(ταϊεᾷ ἰπ ἴπΠῸ6 ψοτγάς καὶ οἱ τριακόσιοι αὐτῶν, οἷς ἐτέτακτο παραβοηθεῖν 
εἴ τι δέοι, ἐχώρουν ἔξω τοῦ τείχους πρὸς τὴν βοήν, ἴῃε τηεαπίησ οἵ γννΒΙΟΝ ἰ5 
ἀεβηϊεῖν ἤχεᾶ ὈΥ [η6 σοπίοχί ἴο δε 85 [Ὁ]οννβ : “ΤΠΕΥ τηονεα δον 
οτείσαο ἐΐ6 τυαῖϊ ἴῃ ἴῃ ἀϊγεοίίοη οὗ [π6 οὐγ᾽. ὙΠ15 πι56 οἵ ἔξω ν}}}} ΟἹ δα υ]ν 
ἸαϑΈ γ δῇ ἀπαϊοσοιῦβ το θτὶηρ οὗ εἴσω ᾿π {Π6 ᾿τοβεηΐ ἰπβίαηοο, ἰπῃ 5ρῖῖα οὗ 
16 πυτηθτοι5 δα ΠΟΥ [165 ννῆο Πᾶνε στε ἴο τερατὰ {Π6 ρῇταβε παρῆλθον 
εἴσω ἃ5 ἃ 51Π1|ρῖ6 εαυϊναϊθηΐ ου διέβησαν. ΜΟοΥΘΟνΕΥ, ἴΠ6 νεῖ παρέρ- 
χομαι 15 αὶ ᾿Ἰξοῇηῖσα] (αΥ ΠῚ νυν: ἢ ΠῚ ΔΙῪ ἩΥΓΠΟΙΒ ἴο ἀδηοία {Π6 ἔογννασά 
αάναποα οἵ δῆ δύ. (ΟΟΠΊΡΑΓΘ, ΕΥ̓͂ νγΑ  οὗἉ 1ΠΠπ|ϑιγαίὶοη, 510 ἢ Ραβθασ 5 85 
τῃ6 0] οννίηρ : παρῆλθον εἰς ᾿Γαμύνας οἱ ἄλλοι (1)ειη. περὶ ὀνομ. ὃ 999), 
Δ ΠΑ ἃ σοΥΓΕ5ρΟΠἸηρ᾽ 156 οὗ [Π6 σοΙηρουηά παράγειν ἴῃ 111. 4. 21 οὗ (Π6 
ῬΙδβθηΐ ουκΚ. γε μανε ποὺ ἴο οοηβίἀθυ ον [αγ [Π15 τη θυϊηρ νν1}] 
αἴξεοϊ ΟἿΥ σΟΠΟ] Π5Ἰ 05 85 ἴο {Π6 σθοσυαρῃυ οἵ {πε Ἰλείγεαΐς. 

ΑΙΕΥ ἃ {συ Πεσ Ἐχδαπλϊ πδίϊοη οὗ 411 ἴῃΠ6 βραβθβασεβ ΒΊΟ ὈΘΔΥ ΡΟ 
(ἷ5 Ῥουΐίοη οὗ ἴῃ6 πάτο 1 ἀπὶ ᾿ἰπατπιοοα ἴο τεΐπσπ ἴο {Π6 οΟρὶπίοη ὃχ- 
Ῥτεϑβεά ὈΥ Αἰπϑιγουίῃ, ἔοϑϑ, ΠΥ ΠΟ ἀπά [Π6 πηδ]ου τ οὗ {Π6 σομηπηθηϊδίουβ 
ται τῆς 950- δ] δὰ Μεάϊαπ ΝΥ 411 νγαὰβ ἴῃ ἕδος ᾿Ἰάδθηζῖσαὶ τ (Π6 ταϊπῃβ 
ΠΟΥ ΚΠΟΥῚ δ5 .ὁ7Ζαἱ ᾽ριγμά. ὝΠεβα (ασσογάϊηρ ἴο 1ἴηΠ6 δοοουηΐ ἤιτ- 
πἰβηθα ἴο οβϑ ὈγῪ ἢϊ5 Βεάουϊη σιυ]ε5) ἔουπὶ {Π6 γεπηδΐηβ οὗ. ἃ βπιοίασα 
ὙΒΪΟἢ ΤΟΥ ἃ Ρουίϊοη οὗ 115 Ἰθβῃσίῃ τγᾶβ οἱεαυν Ὀλ1Π οὐὗἩἨ ἁ ΌτοΙς, ΤΠοῸρΡ ἢ ἴῃ 
ΒΟΠΊΕ ῬΙδσΘ5 ἰΐ 15. ΠΟ ψΟΥη ἰανεὶ ἸΓ {Π6 βυχίαςα οὗ [η6 ἄδβεσὶ. Τί 
εχίθπαθα ρραΓ ΠΕ ΪΥ τΌτη ἃ Ροϊπί θεῖον Οὐές, ου {Π6 ννεβὲ Ῥδῃηὶς οὗ {πΠῸ 
ΖΊργῖς, ἃ5 ἴὺ ἂ5 ἴῃς τ ῤλγαξες, ΜΠῖοἢ 11 οϊηξα δὲ ἃ ῬΡοβιί(οη ἃ Π|1{|π6 
Ῥεϊονν ὑπαὶ οὗ νας. “15 ΝΥ 411 1 οοποεῖνε ἴο ἤᾶνθ Ῥθθη ογοββαα ὁ 
ογιεδ ὉΥ 16 ατβεῖκβ δἰ βοπὴβ δα ]]οΥ βίαρσα οἵ [πΠ6 παγιαίϊνε---ἰη σοπηθχίοη 
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ΡΟΞΒΙΟΙΥ ἢ {ΠΕῚΓ ἘΠΕ ΟΥ̓ γα οἵ Τνέαε---αβ ἴῃ [ΠΘΟΥΥ βιιρρεβίθα ἘΥ͂ 
ΑἸηβνγόσίῃ (Παΐ ἔΠ6Ὺ τεϊγασεα {Ππεὶγ βῖερβ ἴο ὥνάσε, ἀπια 50 ρ]ασβά {πεῖη- 
561γεῈ5 οὔ ἴπ6 πουΐῃ 54ε οὗ {πε ΑὟ 41], 15 βοπηθννμαΐ βαρ  ο ΟΞ Υ δἀαρίθα 
ἴο βαϊξ {πε Ξυρροβεά γεημίγεπηεπίβ οἵ {πῸ6ὶ νεῖ παρῆλθον. Ασοοτγαϊησ 
το 1ῃϊ5. νῖθνν, ἰῆ6 Οτεεκβ ποῦ τηθεῖ {η6 Δ 41}1] ἔοσ {πε βεσοπηάᾶ ἴπηθ, Ὀαΐ 
τοϊδλοιεξ εγοσοίγ 11. Ιτὰ [Π6 δαῖῃου5 ννογάβ, ἃ5 1 ππαεγβίαηα ἔΠεπὶ, ἐΠΕΥ͂ 
“ δαἀναπορα δ]οησ ἴΠ6 ἴππεσ 5ἰ66 οὗ 11᾿. 

ΤΠ ἀρονε ἐχρίαηαίΐοη, νης 1 Ῥεϊενε ἴο ΡῈ ἴῃ βἰσῖοΐ Κεερίπο ψ ἢ 
[Π6 Ἰαηρσπασα οὗ {Π6 παιγαΐῖϊνε (παρῆλθον εἴσω), νΥ1}} αἰδο τηβεί 411} πε 
ἀἸΠΠΠσυ 165. ΒΟ μανα Ὀδεη ταϊβεα ἴῃ σοηηθχῖοῃ ΜΙ {Π6 5 ἐπδίίοη οὗ 
δἡζίαζε ἀπὰ ἴῃς ἀἰϊξίαποεβ τανε] δα Ὀγ (Π6 ἴσοορβ Ὀείογα τϑδοῃϊησ ἴΐ, 
ΜΏ116 10 15. ΒΙΡΉΪΥ ΡῬτόραῦ]α ἐμαὶ {Π6 Ῥεμα ἴο ἴῃ86 πουίΠ-νγεβί, νῖο ἢ 
Ὀτοιρης {πΠ6 {ταν θι]οῦβ ἰηΐο ΠΠΌ5 ἢ ῬΥΟΧΙΠΉΥ ἢ {πῸ Μεαΐαη ΔΝ 4]], τηαῦ 
Βανθ Ὀδθθῃ πιδῆθ ἴπ ἴῃ6 δμάδανοισ ἴο ἀνοϊά {Π6 27μ|͵7, δ5 νγὲῈ}} ἂβ ἴπε 
ὨΊΔΥΘΠ65 οἵ ἀξζα ΑἸ Τὶ 15. σεγίαϊη]ν βυσρυιβιησ [Πδΐ ΠΟ τεσοτσά 5ῃοι]α 
αν "δβη ἰϑΐξ τ ὃν Χϑπορθοη οὗ ἴῃ6 οσσαβίοη οὴ ΜΠ οἢ {πὸ ατεεκβ 
αοίπα!]ν ογοβϑεα [ΠςῸ ΔΑ 411, νεῖ πεσ {πε ράββασα ννὰβ εἴεοϊβα αἱ Ῥυ]δῈ ουῦΓ 
αἴ 5οπηα οἵἴπου βίασε οὗ {π6Ὸ ἀρνναγά τουΐθ, Βιεΐ [Π6 {ΠΘοΥΥ σομπἐεπδης θα 
ΕΥ̓͂ Αἰπβννουίῃ δηὰ ΜδοιηϊοΠαε]---ἰπαΐ [6 ἌΥ̓ 411 αἱ 115. ννεβδίεση ἐπα νγὰβ 
Ἔνεπ αἱ ἰῃας ἔἶἰπηθ ἰπ ἃ τυϊηθα βίαΐθ, ἀπ ργεβεηϊθα ἔενν ἴγασεβ οὗ 15 
δχἰίξίθηοθ---νν}}} ποῖ ΟΠ]Υ δοσοιηΐ ΤΟΥ {Π6 δας ΠΟΥ 5 5116 πος, Βα 4150 ΤΟΥ Π15 
βίαϊειηθηΐ {παι ᾿ξ τναβ "ποῖ ἴασ ἀἰϊἰβίαπε ΠΌμη Βα υ]οπ᾿ (11. 4. 12), ΠΘΓΘα5 
1ὴ6 ταϊη5 οὗ «δῖ Δ ζλεγ μα ἀὐθ, ὈῪ δ πης1}}5 5μενίησ, ἀθρουΐ τοὺ Π1165 
αὔονε Βαῦγυίοθ αἱ {Π6ῖΓ βουτῃ-ννεβίθτη δχίγθιηϊίν, [ΙΓ 6 ΒΌΡΡΟΞα 
ΧΕΠΟΡἤοη ἴο πᾶνε Ὀδαῆ ἱσπογαηΐ οἵ {ΠῸ6ὶ ἔδοϊ {παΐξ με Παά δοιπα]ῦ 
οΥΟββεα ἴῃς ΑΥ4]1 ἰπ {ΠπΠ6 πεισῃ ουτποοά οὗ δνέαε, τὶ ι5 ποῖ ἴο θῈ νοπάδγεά 
αἱ (Παΐ, αβ 6 σοῃίϊπιδα Πὶβ πΠατοῇ ἀπά τηξΐ πῸ ἰγαςδβ οὗ 15 δχϊβίθηςθ, 
ἢ 5ῃοι]α Πανα οοποϊπάβα [Παΐ 115. ψαβίαση επα ἰαν ἴῃ ἴΠ6 αἰ γαίῃ 
οὗ Βαθυίοη, αἱ 4 ροϊπΐ {υγίμεσ βου ἴηδη Οἰμηαχα, γι εγα Πὶβ οὐα 
ἜΧΡΕΓίΘπο65 ἰουπϊηδίβα. 

εἴ πὲ αιυοίς 'ἰπ σοΟποΙ βίου ἃ Ῥᾶβθασα ΠῸΠπ) (ΟΙοπαὶ ΟΠ εϑπαυβ 
Παγγαῖϊνε, ἴῃ ΥΠΙΟΠ ΠΕ σῖνεβ ἃ 5Ποσΐ ΞατητηΑΥν Οὗ ΠῚ5 ΟΠ νΊαν 5 σΟΠΟΟΥη- 
ἴησ {πΠῈ ῥγεβεηξ ρογίοη οὗ {πὸ Απδαῤαςῖς, ἀπ ῬΥΟΠΟΊΠΟΕ5 νΕΥΥ͂ αἰ βεΠ Εν 
ἴῃ ἔανουγ οἵ {πΠ6 αθονε ἱπθοῦυ. “Ὅῃὲ ατεεῖβ (ΠΕ 58 γ5) σαπα πῸ ἴο ἀης 
ἀεραγίεα ἔγοπι {πΠ6 Μεάϊαῃ ΝΥ 411 ἰηΐο {πῸὸ ἱπίειοσ. ΤΗϊβ νγ4}} νγὰβ οὗ 
ὈΠΟΚ5, Πα οποβ τοο ἔξεϊ Πίσῃ δηᾶ 20 ἔδξεξ {πϊοῖς. 10 15 511] ἴο θὲ ἐγασϑᾶ 
ΙΓ 115 ἰονγεῖβ ἀπα αἸσἢ, σαππίησ βοῦί-νγεβίνγαγα ἔγοτη {πῸὸὶ 7 }ΟγΣ, 
ὨΘΑΙΥ ορροβιΐβ Αααϊεγολ, ἴο τὴς Φιαῤἧγαίες τιεαῦ Ζ εἰμγζαλ, ἃ ἀἰδίαπος οὗ 
(οτίγ-ῖννο οὐ ἔουίγ-τ-ἰμγαα τηι]ο5᾽ς 
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ΟΥ̓ΕΥ, ἸΓΓΘΡΊΪΑΥ, ΤΙ. 1. 7. ν. 38, 30 
ΟΧΥΙΠΟΙΌΙ, ΘΧΔΠΊΡ]65 Οἱ, 11. ν. 9 

Ραζαβαηνσ, να]ιθ οἵ, ΤΙΝ. νἱ. 5 
Ῥαγθη 6515, αργαρί, ὙἹ- 111. 15 
ῬαχΈΟΙΡΙ6, σο]]δοῖῖνα, 1- ἵν. 17. ν. 2 

σοπαϊ οπαὶ, 11. 11. 11} ν. 
20 

ἀου]6Ω, 
δὺ ΝΙΣΙΥ͂. Τα 

ΟἸ 64, ν. ψ111. το; ΝἹ- 

χα. Δ. 23 Ὑ. 1. 

ΨΊ. ΤΙ 
ΡΓΕαϊσαῖῖνα, 11. 11]. 7 

- φυρβιαηζιναὶ, 11. 111. 5} 1Ψ΄. 
Ἐν 111... 7, 25 

ΜΕΥ, Γ᾿ 1 Ὁ 

ἜΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΡῚ 
Ῥαγιοῖρ]α ἢ ἄν, 1. 1. το; ΝἼ. νἹῖ. 

30 
ππηιῖϑιια], Ὑν. ν. 7: - τ. 

4 7 ψ1: 8. 4; ΤῸ 
ψΊ ἢ ἔχειν, 1. 111. τ4; ΠΙ.- 

11. 238 ξ 
ψΊ δπιΐζαγα οὐ δουῖβε νου, 

ψῚτν ΖΝ, 
ὙΠ. ὡς; τ ἃ ἃ 
τους σα θ]θο, νΊ. 1. 8 

Ῥαγίο] 65, σοηπδοίίηρσ (ΟΠ {64}, 1. 1. 
7. 8. 11. 17; 11.1.3; Ὁ νύ τον 
ΠΠῚ 1115 2. Ὁ 

Ἰγτεσυ αν, Ἐν τὲ ἢ. 1: “26. 
ἀκ: τὸ 

-- ΟΥ̓ΘΥ οὗ, 111. 1. 12 
ΡῬάββῖνα [ῸΥ τ] 616, ΨΙΣ. 

ἷν. τύ, νὶϊ. 40 
Ρεγίδος πιΐιτα, τν. νἱ. 9 
ΡῬεγβία, σπιβίοηϑθ οὗ, 1. νἱ]. 3, 4 

αἸν ΠΙ{165 οὗ, 111. 1. 12 
ῬαΠΙΒθης5 οἵ, 1. νἱ. 11} ΙΧ. 

τ» Σῶτ 
βαίγα 05 οὗ, 11. 111. 25 

ΡΙαϊοηΐς [τη οὗ ῥγθβθηΐ, “ν΄. νἱ. 24 
ῬΙαν οἡ νγουάβ, 11. νἱ. 11 
ῬΙαρογίθοι ἢ ἄν, 1. ν. 2 
ΡΠ γαὶ ν γῸ Μ ΙΓ ποι οὗ πα] πᾶ6, 

ΓΙ ἴν. 20. γ- ΤΠ 
ἢ πϑαίου ποπη, 1Υ. 1γ. 22 

Ῥοοιϊοαὶ ὑνογάβ, ἴ. τὖὸν. 4. ὙΠ Ἐπ 
ἷχ. 6, χ. 9; 1Π-. 1. 25, 38, 45, 
ὙΠ: 111. τ7, ἵν. τό, 36: τν. 1. τύ, 

18, δ. 11. 3, ἢ. 2: ἰνο ἘΠῚ 
ΠΡΟ ν. 11. «ὦ 1. 25) 1: 21... ἯΠ᾿ 
1. τα, 46 

Ῥοβίτνα βἰαϊθηγθηΐς ΤΟΥ ποραΐϊνε, Ψ. 
ΨἼΠΟΕΙ 

ΡῬΓδΡοβιτίοη, το πη δηΐ, 1. ἵν. 14. νἱ. 5 
ΡῬΙΘβοηΐ (ῸΥ Πιΐαγο ἴθηδ8, 11. 11]. 27; 

ΨΙ. 11. 8 
----  -- ΠΙβίουο, 1. 1. 2, 3; ἵν. 

ΠΟΙ 
-- γα] σεῖο, ΤΟ]. α᾿ Τὸ 

ΡῬίοποπη, αἰγαοίϊοῃ οἵ, 1. 11. 18, ἵν. 4» 
ν. τὸ : 

ἀεϊςιῖς, 111. τ. οἷ. ὙΠ Τὶ: 
21 

-- ΟΠ βϑίοῃ οὗ, 1. 11. 17. ν]Π- 
4} ἅτ 8:  γε τῇ 



ΤΕΣ ΠΡ ΕΖΕΕΣΕΣΟ 

ῬΙΌΡΕΓ ΠαπΊ6, Τορεαϊεά, 11. νἱ. 8 
Ρτονευῦβ, ατεεκ, ΥἹ. νἱ. 13 

ταίϊ5 ου {π6Ὸ ἘΠπρΡηγαΐαβ, 11. ἰν. 28 
γϑα δίς πι586 οὗ νυ, 11. 111. 19 
τοῆεχινε τϑαιϊγθά, ν΄. 111. 20; ΥἹ. 

1]. 14Υ]. 15, 20 
Κειίτεαῖ, αἰγεοίϊίοη οὗ, 111. ν. 13; Ἱ- 

νι. 38 
τῃοάοάεπάτομ ῬοῃςΙση1, ΙΝ. ν111. 20 

βδουίῆςα, Εἰ βίθση ἰουτηβ οὗ, 11. ἰϊ. 9 
βαίγσαρίεβ οὗ βία ΜΙΊΠΟΥ, ΥἹ. ν. 24; 

ΨΙΙ. νἱ1]. 23 
ὅϑόνεϑῃ, ἃ 5Βδοτεα ΠΕΠΊΒΕΥ, 1. νἹ. 4 
ΒΙΠΟΊΠΪΑΥ γε γ ἹΠ Ρ] ΟΥΑΙ ν οἵ 50Ὀ- 
ΠΡΌ ΤΕ γε τὸ 

ΘΟΙαΊΘΥβ, σμαυδοίθυ οὗ, 1. 111. 21 
ΘΌΡΠΟΟΙΪΕ5, βιισσεβίεα, 11. νὶ. 36 
ϑραγία, οἰιβίοπηβ οὗ, 1Υ. ν]. 14. τὖ 
Βρθαῖβ, ασξεκ ἀπα Ρεγϑβίαῃ, ΥἹ. ν]]. 

Ἐ 

5ίγ 16, 1ΓΥΘσΊ ΠΥ 165 οὗ, 11. 11. 17.» 20, 
αν: ἡ. 2. 

5] εοΐ, απἰϊοϊραίεά, 1. 1. 
ΟΒαηροα, 11. ἵν. 2, ν. 84.2 

ΠΕΕΞ ΤΠ Εν 7... 4: ἍΤ. τἴ ΤῊ: 
Θχοτι δα, 1. 1,.. ἡ, 1. ἘΣ 

143 11. 11. 4; τὰ τὺ. 4. 26: ν. “8, 
τ: ὙΤῖς 11|.. τΆ 

5] πησέϊνε ἔου ορίδεϊνε, 11. ἷν. 4 
ϑαθβίαηίίνθ, ἰΓαηβροβεα, Ψ11. νἱ]. 32 
5 Ὀϑἰαπίϊναὶ οἱαιισ65, 111. 1. 10 

ὅ97 

ἰδηῖκϑ ΤΟΥ νγῖπ6, ΡΨ. 11. 22 
ἴδηβθϑ, σοῃίγαβί θά, 111. 111. 5. ΚΝ. ν. 8 

{γαηβιτοη οὗ, 111. 111. 12: ν. 
τν- 24. νὶ- 1: ΘΙ. 111:.1.2 

ΤΗτγαςε, οἰϊπηδία οὗ, 11. ἱν. 3, 4 
Ουβίομηβ οὗ, Ψ11. 11. 38, 1]. 

τὸ, ΑΖ, 55 
γναγίατα οὗ, Ψ11. 111. 11 

{{π|6, αἰνΊϑοὴ5 οὗ, 1. ὙΠ]. Ὸ1 
γα] βοΐ! οη5, 1. 11. 18, 21, 26, νὶ. 1 

ον ει ΡΠ αϑῖβ, ΥἹ. 111. ΓΙ 
{ΓαΠϑ 0 Π5 οὗ τηοοί, 11. 1. 2, 3, 11. 1» 

20; ΨΙΠΙ. ἵν. 1, Ν]1. 37, 57 
ἘΘΏ5Ξ6, 11... σχ1. 11 Στ: 

ὙΠῸ 20 
{τάν θ] ]οΥβ, αἰν πη 165 οὗ, 111. 1. 6 
ΤΥΌΟΡ5, ΠΒΊΒΕΓ Οὗ, ΙΝ. Υ111. 15; ΓἹ. 
τ Ὑ 5 

Ραγιμεηΐ οἵ, ΥἹ. ἢ. 4; Υ1Π.- 
ἢ]. τὸ 

γοοθ, ἴογος οὗ τἱ4616, 1. 1. 3; [ν΄. 
ΤΙ ὍΤΙ 

γόνγεῖβ, Ἰαχίαροβιτίοη οὗ, ΥἹἿΙ. 11. 17 

τνδίομαϑβ οὗ {π6 πίσῃϊΐ, ΤΥ. 1. 5 
νης οὗ Εργρί, ν᾿. ν. 26 

(δτπλδην, ᾿Υ. ν. 26 
νι ΟἹ] , ἐπι ρ] γε ἴῃ βαογιῆςα, 
υυτὶβί- ἀᾶποα, [Π6, ΝἹ. ἰ. 9 

Σ 1 Ὁ 

Χεποόρβοη, ἀσα οὗ, 11. 11]. 45, νἱ. 
34 ἀπά ἰηἰτοά. 

ΘΒ ς 

ἀγγείοις, ΨΙΙ. ἵν. 2 
ἄγειν ἀπά φέρειν, τν. 1. 8 
ἀγκύλαι -- ατπεπία, (Ὁ), τν. 11. 28 
ἀγνώμονες, ΝἼ1. Υ]. 23, 238 
ἀγνωμοσύνας, 11. ν. 6 
ἀγορὰ ἴογ ἐκκλησία, ν. νἱῖ. 3 
ἀγορᾷ χρῆσθαι, νττ. νἹ. 24 
ἀγορὰν πλήθουσαν, 1. ΥἹΣ, ἐς 1τ. ἃ. τ; 

ΙΡ. Υἱ]. 2 

ἀγορανόμους, Υ. νἱϊ. 2 

ἀγρυπνήσαντα, ΝἼΙ. νἱ. 36 
αἀγωνοθέται, 111. 1. 21 
ἄδων Σιτάλκαν, νΙ. 1. 6 
ἀεί, ἴοτοῦ οἵ; 1π|. 11. 21..38; ἵν΄. 2. ἢ), 

ψΗϊ. 23; ν. ἵν. 15 
ἀετὸς χρυσοῦς, 1. Χ. [2 
᾿Αθηναίαν, Ψ11. 111. 30 
ἀθρόοι, ἴοτεε οὗ, ν. 11. τ 
αἰγιαλοῦ, ΝΙ. ἵν. 1 
αἰδημονέστατος, 1. ἸΧ. 4 



50ὃ 

αἰεὶ ἴοΥ ἀεί, ΤΙ. 111. 13 
αἰνετῶς (9), ΥἼ1. νἱ. 41 
αἰσχύνεσθαι, οτος οὗ, 1. ΥἹ]. 4 
αἰτίαν ἔχειν, ΝἼΙ. νἱϊ. 56 
αἰχμαλώτους, ἃ5 Δ41].» 111. 111. το; 1Υ΄. 

ἵν ΤῸ 
ακήρυκτος, 111. 111. 5 
ἀκλήρους, 111. 11. “΄ 
ἀκμήν, τν. 111. Δ 
ἀκόλουθα, τι. ἱν. το 
ἄκραν -- ἀκρόπολιν, ΨΙΙ. 1. 20 
ἄκρατος -- ΚΗΘ ΓΙ1ΠῚ, ΙΝ. ν. 27 
ἀκρωνυχίαν, ΤΠ το 87 

ἀκτὴ -εᾶκρα, ΜΊΞΙΣ Ὑ 

ἀλαλάζειν, 1. 111. 18; 1ΙΝ΄ 1]. 7 
ἀλαλή, ν. 1]. τὰ 
ἀλεεινόν, 1Κ΄. ἵν. ΤΙ 
ἀλεξήσασθαι, 1. 111. 6 
ἀλέξομαι, ἀ5 ρῬγοβεηΐ, 1. 111. 0 
ἀλεξόμεθα, ντ1. νἱῖ. 3 
ἀλεξόμενος, 1. 1Χ. 11 
ἀλέτας ὄνους, 1. ν. 5 
αἀληθεῦσαι, 1᾿. ἵν. 15; 1. Ν]]. 25 
ἀληθινῷ, 1. 1χ. 17 
ἁλισθῇ, 11. 'ν. 3 
ἁλισκομένων, 1. ν. 2 
αλλά, Ῥγείδοϊπο᾽ ἃ ΞΡΕΘΟ, ΥἹ. ἷ. 31, 

γε Τα; ὙΠ. ἵν. 24, νἱ. τῷ 
- γάρ, 1. 1. 24; ΝΗΣ 11 47 
----- μήν, 11. ν. 12; Μ΄. Υ]]. 7, ΟΣ 
---- ερτοϊηάδ (9), 1. νἱ]. 3 
---- Ξείδιηθῃ, 111. 11. 3 

ὙἹΓ ΕἸΠΡ56, 11. 1. 45) 10, ν΄. τύ; 
ν. νἱῖ. 21 

ἄλλῃ ἡμέρᾳ, 11. 1. 3 
ἄλλην, οτος οὗ, 111. 1. 18 
ἄλλος, ΜΙ Ρ]αγ. νευῦ, 1. ἵν. 8 
ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, 11. ἴν. 26: ν. 1]. 

2 
ἄλλο τὸ 3 11-ν. τοῦ ἵν. ν]1- 5 
ἁλόμενοι, ΤΥ. 11. 17 
ἄλσος, Ν. 111. 12 
ἀλωπεκίδες, ΨἼΓ. ἱν. 4 
ἁλώσοιντο, 1. ἵν. 7 
ἅμα, νἸ ἢ Ῥαγεὶοῖρ]8, 111. 11, το; ΙΓ. 

1 τὸ 
ἅμαξαι, τι. 1. 6 
ἁμαξιαίους, ΤΥ. 11. 3 
ἁμιλλᾶσθαι, 111. ἵν. 44 
ἀμφί, οἱ ἀμφί, 111. 11. 2; ΙΓ΄ 1. 5 

ΦΧΡΕΘΟ ΟΝ 

ἀμφί, »υΣὶῖ ἢ πυπλθγαὶβ, ν. ἵν. 12 
ἀμφιλεξάντων, 1. ν. 11 
ἀμυγδάλινον, 1. ἵν. 13 
ἄν, “τεχιεηΐαξίνα, 1. 1Χ. 10; 11. 11]. 

ἀπο ν- τὴς τὸ 
- ἴῇ ΟὈΠ ας παγγαΐίοῃ, 1. νἱ. 2; 1Π|. 

Ἱ. τ; 1:1. 28: πῚ 6] 
--- οὔ ββίοη οὗ, 11. 1Υ. 55 ἡ. 14; [Ψ΄. 

ν]. Ἰ2: ΝΙΝ, 
-- ροβιτοη οἵ, 1. 11. 6; 11. ἢ. 12, νἹ- 

251 11. 1. Ὁ, 35: Τῆς ν΄. 1 
γ 22: Ψ11. ὅν: 12 

- ταῦα πὲ οὗ, ΥἹ. ἵν. 7 
- γσβρβεοη οἱ, 111. 1. 6 
-- Ἱ Ππΐαγα ᾿πα]Ἰσαδίνε 11. ν. 14 
--- ἢ Πιΐατο ᾿πἢηϊν, 11. 111. 18 
- ἢ Ῥαχίοιρ] 6, ν. 11. 8 
- ψἹΠ Ρ]αροσίδοϊ, 1. ν. 
- ψἼ βαρργοββεα οἰδιιβα, 11. 11]. 18, 

νὶ. 25, 271 δ: νὴ1.δ5 
ἀνά, ἴοτος οὗ, τν. νἱ. 4 
-- ἢ πυπΊθγαϊς, ν. ἵν. 12 
ἀναβάλλειν, ἐφ᾽ ἵππον ἀναβ., τν. ἰν. 

4 

ἀνάβασις, ἴοτες οἵ ἐεγπη, 1. 1. 
ἀναβεβλημένη, γ.1.-. 5 
ἀναβολήν 1. 11: 5 
ἀναγγεῖλαι, τι πἰ- τῷ 
ἀναγκαῖοι, τι ν. Ἐ 

ἀναζεύξαντες, 111. ἶν. 31: ἸΤΥ0 ΨΙΟΓΙ 

ἀναιρεῖν, 1: ὅς ντν: 44 

ἀνακαλεσάμενοι, ΙΝ. ἷν. 22; ΥἹ. Υἱ. 

ἀνακεκομισμένοι, ΤΡ. ΥἹ]. τ 
ἀνακοινοῦται, 111. ἱ. 5; Υ΄. νἱ. 36; ΓἹ- 

ὶ. 22 
ἀναλεγόμενον, 11. 1. 17 
ἀναξυρίδας, 1. ν. 8 
ἀναπαύσαιντο, ΥἹ. Υ. 30 
ἀναπηδᾶν (Ξο. ἐφ᾽ ἵππουΞ), ΥἹΠ. 1. 

20 

ἀναπνεῦσαι, Τν΄. 1. 22 
ἀναπράττειν, ΝἼΙ. ΥἹ]. 31 
ἀναπτύσσειν, 1. Χ. 9 
ἀναρίθμητον, 111. 11. 13 
ἀνασκευάζειν, ΥἹ. 11. 8 
ἀναστρέφοιο, 11. ν. 14 
ἀνασχέσθαι, 11. 11.ᾧ1 
ἀνατεταμμένος, 1. Χ. 12 
ἀναχάζεσθαι, τν. νἱϊ. 10 



ΧΥΘΕΧ ΧΣ ΚΕ. 

ἀναχάζοντες, τῦ΄. ἴ. τ 
ἀνδρειότητα, ΥἹ. Υ. 14 
ἄνδρες, ΘΠ ΡΠαίΙΟ, 11. 11]. 4 

Ξε αιάδπα, ΥἹ. ἱν. 8 
ἀνεῖναι, ΝΊΙ. νὶ. 30 
ἀνέκλα, Ψ11. 111. 22 
ἀνελέσθαι, τν. 1. το 
ἀνεξεπίμπλασαν (9), 111. 'ν. 22 
ἀνέστελλον, Ν. ἱν. 23 
ἀνηλάλαζον, τν΄. 111. τὸ 
ἀνηρπακότες, 1. 111. 14 
ἀνήχθησαν, 11. ΝΥ]. 1 
ἀνθεμία στίζειν, ν. ἵν. 39 
ἄνθρωποι πιὰ ἄνδρες, 1. νἱϊ. 4 
ἀνίμων, τν΄. 11. 8 
ἀνίσταναι, 1. ν. 3 
ἀνόδῳ, 11. 1.1 
ἀνομοίως ἔχειν, 11. ν]]. 40 
ἀντιπαρετάξαντο, 1. γΠ]. 9 
ἀντιπαρήεσαν, ΤΥ. 111. 17 
ἀντιποιεῖσθαι, 11. 1. 11, ἰἰϊ. 25; Υ΄. 

ΤΡ 1 ν 
ἀντιστασιάζων, ΤΥ. 1. 27 
ἀνυστόν, 1. νἰϊϊ. 11 
ἄνω, οτος οὗ, 1. 1.1 
ἄξιον Ξε πρέπον, 11. 111. 23 
ἀπάγειν Ξ-- ἀποφέρειν (9), 1. 111. τ 
ἀπαγορεύειν, 1. ν. 3; Υ. ν111. 3 
ἀπαλλάξαιτε, ν. νἱ. 33 
ἀπαρασκευίτατον, 1. 1. 6 
ἀπαυθημερίζειν, Ν. 11. τα 
ἀπεγνωκέναι, 1. νἱϊ. τὸ 
ἀπείρηκα, »»Ἰ1Π Ῥαγιὶοῖρ]θ, ν΄. 1. 2 
ἀπέκλινε, 11. 11. τ6 
ἀπεκρίθη, 11. 1. 22 
ἀπελογήσατο. ν΄. νἱ. 3 
ἀπεμάχοντο, νΊ. 1ϊ. 6 
ἀπέσπα (Ἰπίταη5. Ὁ), 1. ν. 3 
ἀπεσταυρωσαν, ΥἹΙ. νὶ. 
ἀπετάφρευσαν, ΝΊ. νἱ. 
ἀπήλαυνον, 11. 11]. 2 
ἀπημείφθη, Ὑ υν Χἢ 
ἀπήρα, ὙΠ. νἱ. 152 

ἀπιστεῖν -- ἀπειθεῖν, ΤΩ χὶς ΤῸ} ΟἹ. 
Ὑ1:}13 

ἁπλοῦν, τὸ ἁπλουν, 11. νὶ. 22 
ἀπό, ἰοτοεβ οἵ, 1. ἱ. 9, ἢ. 7; 11. νἱ. 5] 

ΨΙ1. 11. το 
- ἰῇ σομῃροβιτοη, 1. ἷν. 4 
- ἴῃ Ρἷαςς οὗ ὑπο, ΥἹ. ν. 18 
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ἀποβλέπων, νΙΙ. 11. 33 
ἀποδαρέντα, 111. ν. 9 
ἀποδεδειγμένοι γνώμην, ΓΝ. 1ϊ. 9 
ἀποδεδράκασιν, 1. ἵν. 8 
ἀποδέδυκεν, Ν. ν111. 23 
ἀποδόξῃ, 11. 11]. 0 
ἀποδραίη, 11. ν. 7 
ἀποδρὰς ᾧχετο, 1ἸΥΡ΄. νἱ. 3 
ἀποθύειν, 111. 11. 12 
ἄποικοι, ΤΥ. ν1]]. 22 
ἀποκαίων (οἵ ςο]4), 1ν΄. ν. 2 
ἀποκαλέσας, ΝἼΙ. ᾿1ἰ. 35 
ἀποκείμεναι, 11. 111. 15 
ἀποκρυπτομένων, 1. ἴχ. 19 
ἀπόλεκτοι, 11. 111. 15 

ἀπολιπέσθαι, ΜΊ ἢ σεη., ΝΊ- 1 
ἀπόμαχοι, 11. ἰγ- 32 

ἀποπέμπει, 1. '. 3, ἰϊ. 20 
ἀποπέμψασθαι, ν11. νἱϊ. ὅ, 23 
ἀπόπλῳ, ν. νὶ. 20 
ἄπορα νομίζειν, 111. 11. 22 
ἀπορουμένων (αοἱ.), Ν. 11, 23 
ἀποσκάπτει, 11. ἷν. 4 
ἀποσκεδαννυμένων, τν΄. ἵν. 9; ΥἼΙ. Υἱ- 

ἐπροῦξο ᾿ 
ἀποσπάσας (Ἰπίγ4 8. ὃ), 11. 11. 11 
ἀποσπασθῶμεν, 11. 1ϊ. 12 
ἀποσταίη, ννἱῖἢ δοςι5.») 11. ν΄. 7 
ἀποστάς, 1. νὶ. 7 
ἀποστροφή, 11. 'γ. 22; ΥἹΙ- νἱ. 34 
ἀποτειχίζει, 11. ἵν. 4 
ἀποτέμνεται, 1. Χ. 
ἀπότομα, τν. 1. 2 
ἀποτρέχειν, ν. 11. 6 
ἀποφαίνεσθαι γνώμην, 1. 5}, Υ2 
ἀπόφραξιν, ἵν. ἢ: 23 

ἄρα, ἴογορ οὗ, Ν. 1. 13, ν]Ϊ. 5 
ἄρα οὖν μή, ΝΙ1. νἱ. 5 
ἄρδην, Ν1Ι. 1. 12 
ἀρετή, ΝΙ. ἴν. 8 
ἁρμάμαξα, 1. ᾿ϊ. τύ, τ8 
ἁρμοστης, Ν. ν. τ8; νΙ. ἵν. τῷ 
ἀρξαμένη ἣν, ΝΤ. ἵν. 1 
ἄρξαντος, 1. ἵν. 1τὸ 
ἁρπάσαι, ντ. ν. 18 
ἀρτόκοποι, 1. νἱ. 21 
ἀρχαίου -- προγόνου, ΠΟ ΡΟΣ 

ἄρχεσθαι, 1. 111. 5 
.--- ἀπὸ θεῶν, νΙ. 111. 18 
- ἀφ᾽ 'Εστίας, νΙΤ. 111, 18 

͵. 26 



6οο 

ἄρχεσθαι σΣ ἢ Ῥατ ΟΡ. ΟΥὉΊΠΠΠ., 111. 
1. Δό ; . νἱ. 28; 1]. 1ϊ- 24 

-- -αἄρχειν (9), 1. νἱ. δ. 
ἀρχηγοὶ -- λοχαγοί, ΠῚ τς 20 
ἀρχήν -- οὐ Π ΠΟ, ΨΙΙ1. Υἱ]. 28 

ἀρχομένους -- ὥστε ἄρχεσθαι (9), 1. 
ΥἹ. 12 

ἀσινῶς, τι. 111. 27 
ἀσπάζομαι. νΤΙ. 1. 8 
ἀσπίς, ςοἸ]]εοίνε, 1- 11. ΤῸ 
ἀσπίδας πάρα, ΤΥ. 111. “ὖ 
ἀσφάλτῳ. 11. ἵν. 12 
ἀτασθαλίας (2), ΤΥ. ἵν. 14 
αὐλούμενοι, Ῥᾶ55.. ΝῚ. 1. 11 
αὐλῶσιν, 11. 111. 10 
αὐτίκα, καὶ αὐτίκα, 111. 11. 50 
αὐτὸ τοῦτο, 1. 'χ. 21 
αὐτοῖς ἀνδράσι, 11. 111. 7 
αὐτοκέλευστοι, 111. ἵν. 5 
αὐτομολεῖν, 1. χ. 6 
αὐτός, ἴον τοῆοχῖνα, Ν1Ι. 11. τ7 
αὐχήν, οἵ ἀῃ ἰΒίπηι5, ΥἹ. ἵν. 3 
ἀφαρπάζεσθαι, 1:41: τῇ 
ἀφειλόμην (α55ο!. ) νι. νἱ. 23 
ἀφελόμενος, ΤΥ. ἵν. 12 
ἀφέξεσθαι, 11. νἱ. 10 
ἀφικνοῖτο, 1. '. 5 
ἄφοδον, τν. 11. ταὶ Ν. 11. 21 
ἀφροντιστήσαντες, ν. ἵν. 20 
ἀχάριστα, 11. 1. 13 
ἄχθεσθαι, ννυἱ ἢ ἀοσιι5.ν» 111. 1. 20 

βάδην ταχύ, τν. νἱ. 25 
βακτηρίαν, ΤΙΣ ΠΙΡΤΤ 
βάλανοι φοινίκων, 11. 1. 15 

βαλάνου, 1. ν. το; ΝἼΙ. 1. 12 
βάλλεσθαι κεφαλάς, Τ᾿. νἱ. 12 
βάπτειν ξίφος, 11. 11..90 
βάρβαρον, ἴοτεβ οἵ, ν11. ἷ. 20 
βάσιμα, 111. ἵν. 49 
βατά, 111. ἰν. 40: 1Υ. νἱ. 17 
βίβλοι ὙΕΥΡΟ, 8. ὙΠ. ν. 14 
βλάβος, ντι. νἹῖ. 
βοηθείας, ἐκ βε, “ἜΣ ν. 4 
βοηθεῖν ἐπί, 1τ1. ν- 6 
βοιωτιάζειν, 111. 1. “0 
βουλευομένους, 1. 1. 7 
βουλεύσασθαι, τι. 111. 20 
βουλιμιᾶν, {τ τ}. 8 
βουπόρῳ ὀβελίσκῳ, Ν11. ΥἹ]]. 14 

ΒΕ Ζ7ΖΟ ΟΥ̓Κ. 

βοῦς, ἴπ σοπηροβ., 1. ν. 7 
βραχύτερα τοξεύειν, 111. 111. 7 

γάμος απ γάμοι, 11. ἵν. 8 
γάμῳ ἔπι, 11. ἱν. 8 
γάρ, ἴῃ ἱπτοΥγορδίοη, Ψ11. 11. 25 
-- Ργοϊθρίϊς, ν. 1. 8 
- ψ ἢ ΕἸΠ1056, ν. ν1]Πν ΤΙ 
γαυλικῶν χρημάτων, Μ΄. νἱ11. ὦ 
γηΐνων, Ψ11. 11]. 13 
ηλόφος, 1. Χ. 11; 1Π. ἴν. 

ἴντα 
γίγνεσθαι κατά, ΝΊΙ. ἵν. 15 
γιγνομένους -- προσιόντας, 1. ἱ. 8 
γνώμην ἀποφαίνεσθαι, 1. 111. 12 
-- ἐμπιπλάς, 1. νὶῖ. 8 
- ἔχειν πρὸς τινα, 11. Κ. 20 
“γοῦν, ἴοτος οἵ, 1Π1- 11. 17 
γυμνήτας, 1. 11.3 ν΄. 11. 12 
γυμνός, 1. χα 85, 1ὺὁἫ, ἴγ ἘὉ 

20; ἶν. 

δακτυλίους, Τ᾿. νἹ]. 57 
δάκτυλοι (φοινίκων), 11. 111. 1 5 
δαπανᾶν, ΝΙΙ. ν]. 30 
δαρεικούς, 1. 1. 9 
- ναϊὰπε οἵ, νἹ. 11. 4 
δασέος, »ν»Ἰ1ῃ σοη., 11. ἱν. 14 
δάσμευσιν, Ψ11. ἰ. 37 
δασμός, 1. 1. 8 
δασμόν, εἰς δασμ.. 1΄. ν. 24 
δαψιλέσι, τν. 11. 22 
δὲ Ξε δή, 1. 1. 2, ὙΠ 2; Μὲ {π|ι 8, ἯΠῚ 

ΤῊ 5 
---ἴὰ δροῦ,, . ν᾿ 22; ὙἹ. Υἱ" ΤΟΣ 

Δ Δα στα τὶ 
-- οιηϊτε4 αἴου μέν, 1. 11. ὦ 
δεδέηται, 11. ν]]. Γᾳ 
δέδοικα μή. 1Ν. νἱϊ. 11 
δεῆσον, Ν. 11. 12 
δείλη, 11. 11. 14: ΝἼΙ. 1]. τό 
-- πρωϊαία, 1. ν111. 8 

Ξε δείλη ὀψία, 111. 111. ΓΙ 
δεινὰ ποιεῖν, ΝΙ. 1. πη, 
δεῖται, νι ᾿πῆη., 1. ἵν. 14 
δένδρεσι ΟΥ δένδροις, Ὦ 111. 2 
δεξιὰν δοῦναι, 11. ἵν. 1 
--- λαβεῖν, 1. νὶ. 6 
δεξιόν (οἵ ΟΠ] ΘΠ5), ΨΙ. 1. 23 
δέχομαι (τὸν ὄρνιν), 1. ν111. 17 
δή, ἴογοῦ οἵ, 1. 111. 1.1.2 11. νὸ ΤῸ: {ΠῚ 



ΧΧΟΦΑ ΤΡ ΟΕ Κ. 

ἐπ ΣΝ ΠΣ, 152; ΝΙ 1.22: ΜΠ: 
νὶ. 20 

δημαγωγεῖν, ΝἹΙ. νἱ. 4 
δήπου, Ν11. νὶ. τύ 
διά, 1Π ΠΟΙ ΡΟ5., 1. 1. 23, 111. 24 
- - τῆς νυκτός, ΤΡ-. 1ϊ. 4 
διαβαίνειν, ΤΥ. 111. 8 
διαβάσεις, 11. 111. 1Ο; 111. ἱν. 20, Γ΄. 

Ὁ» ᾿ν. 1|.8. ΟἹ. 111. .5 
διαβατός, 1. ἵν. 18 
διαβεβηκότες, 11. 1γ. 14 
διαβεβλήκει, ΝἼΙ. ν. ὃ 
διαβῇ, τ. ἵν. 18 
διαγαγών, 111. Υ. Τὸ 
διαγγεῖλαι, 1. ν]. 2; 11. 1. 14 
διαγγελλομένους, 111. ἵν. 30 
διαγελᾶν, 11. νἱ. 206 
διαδεχόμενοι, 1. ν. 2 
διαδόντες, Ν11. 1]. 3 
διαθέμενοι, 1. νἱ. 37 
διαθεώμενος, νΥἸ1 σ6Πῃ..» 111. ἴ. 10 
διαιθριάζειν, τν. ἵν. 10 
διακεῖσθαι (τππ|5. οτος οἷ), 11. ν. 27; 

ἘΠΕῚ: 1:.2: Ψ1Π:111.. 17 
διακινδυνεύειν, 111. ἵν. 14 
διακοψόντων, 1. ν11]]. Τὸ 
διαλαμβάνειν, τ᾿. 1. 23 
διαλαχόντας, Τ᾿. ν. 23 
διαλείπειν (ἸηγαΠ5.}, Κ΄. νἢ, 6 
διαμπερὲς εἰς, ΤΥ. 1. 18; 11. ν1}}. 14 
διαπεπραγμένοι, 11. 111. 25; Ψ11- νἹ]. 

ΕἸ) 
διασκηνῆσαι, 1τΥ. ἵν. 8 
διασκηνοῦν, ΤΥ. ἵν. 10 
διασπασθήσεται, ΤΝ΄. ν1]]. 10 
διασωθῆναι, ν. ἵν. 5; ΥΙ. νἱ. 5 
διαταχθέντας, 111. 'ν. Τά 
διατελέσαι (ἸΠπίγ4 5.2), 1. ν. 7 
διατίθεται, ΙΝ. νἱϊ. 4; Υ1Ι. 111. 10, ἷν. 

2 
δίαυλος, ΙΨν΄. νἱϊ!. 27 
διαφέρειν, Δ ὈΒΟΙ]ΐ., 111. ἵν. 32 
-- ψ ἢ σδη., 11. 1. 37 
διαφέρεσθαι περί, ΙΝ. ν. 17; 1. νἹ- 

15 
διαχάζοντας, ΤΨ΄. ν᾽]. 18 
διδέασι, Ν. ΝΠ. 24 
διεζεῦχθαι, τν΄. 11. τὸ 
διεῖργον, 111. 1. 2 
διελόντες, 11. ἴν. 22 
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διεπράξατο, νΥ»Ἰ 1 1 ΠΠη., 11. νἱ. 28 
διεσφενδονῶντο, 1Ν΄ ἰϊ. 3 
διεφθαρμένοι, 1. ν. 12 

διῆγε, 1. 11. τι 
διηγκυλωμένους, ΤΥ. 111. 
διήλασα, 11. 111. 190 
διήσουσιν, 111. 11. 22; Μ΄. ἷν. 2 
διίσταντο, 1. 111. 20 
δικαιοσύνην, 1. ἴχ. τό 
δικαιοτάτους εἶναι, νγ] 1 Ιηἤη.. ΥἹ. 

Ἰ5.3 
δίκην ἔχειν, Ψ1Ι. ἵν. 24 

τ 

8. ΨΩ Δἰς Κ2 

δίκης τυχεῖν, ΝΙ. νὶ. 
δισχιλίους, εἰς δισχ.. Ν. 11. 4 
διώκειν, ΔΌΞΒΟΙαΙ., ἫΝ ν: 25: Ψ115 

20 
διώρυχες, 1. νἱΪ. 15: 11. ἷγ. 13, 21 
δοκεῖν -- δοκεῖν εἶναι, Ν11. 11. τό 
-- ἢ ἄοι]ς σοηβίσγιο,, [110 1. ΤΙ 
δοκιμάζειν, 111. 111. 20 
δόλιχον, 1. ν11]. 27 
δοξάζειν ΞεἸαιάατε (9), ΨΙ. 1. 22 
δόξαν ταῦτα, ΤΡ. ἷ. 13 
δοράτος ἔπι, 1. Χ. 12 
δορκάδες, 1. Ν. 2 
δόρυ ἔπι, τν΄. 111. χ6, 20 
δορυφόροι, νν 11:4 
διοὔ», 1:11. 12, 22:11. ἵν. 6» νἱ- 

ΤΡ ΝΙ, ΠῸ 
δρεπανηφόρα, 1. νἱϊ. τὸ 
δυναμένη ἣν -- ἐδύνατο (9), 11. 11. 13 
δύο ἴοΥ δυοῖν, 11. 11. 12 

ἑαρίζειν, 1Π1|. ν. ΤΆ 
ἑαυτοῦ -- ἐμαυτοῦ [2 ν 1 1 τῷ 
ἑαυτῷ, ἐν ἑαυτῷ γενέσθαι, τ. ν. τό 
Σβιάζε τον Τ ΟΕ, Ἢ 
ἐγγύτατα, ννἱῖῃ αἄ]ες., ν΄. ἵν. 13 
ἐγκαλεῖν, οἵ πιοῃοίαγυ ο]α! 5, ΝΠ. 

ὙΠ]. 33 
ἐγκέφαλον, 11. 111. τὖ 
ἐγκεχαλινωμένοις, Ν1. ἴἰ. 2 
ἔγνως -εἀπέγνως (9), 1. νἱ. 7 
ἐγρηγόρεσαν, 1ν΄.. νἱ. 22 
ἐγχειρεῖν ποι, Ν. 1. 8 
εἰ δὲ μη: ΤΠ}. 25 πν ΠΡ 6» ΜΠ τ 

ὃ 

-- [ΟΥ ὅτι, ΤΙΣ 11... 1, 223. ᾿ς 15 
ΨΙΙ- 11]. 27 

- κΞ εἴγε, ιν. νὶ. τὸ 
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εἰ δὲ μή, γὙοροίοη οὗ, 111. 11. 35; 
ΜΠ: 111:37 

- 1 6ἸΠ|Ρ56, ν. ἵν. 3 
- ψ τἢ ᾿πάϊσαίνα, Ν11. Ψ]. 15 
--- ΜΙ βαθ)ιποῖίνο (9), 111. 11. 22 
εἵνεκα, ΧΙ. νὶ. 13 

εἴπερ «πὰ εἴγε, 11. ἵν. 7; 1Ν΄. νἱ. τό; 
γι. ἡ 11. 26: ἡ} 1: 92 

εἷς, ἜΙΡΠΘΕΙΟ, 1. 1χ. 12; 11. 1. 7 
εἰς, ἴογοῖ οἱ, 1. νἱ. 7 
-- ᾿ὙγΈρΊ ΑΓ τι56ὲ οἵ, 1. 11. 18, νἱ. 7; 

ὙΠ 1|: τὸς Ἰὰ ὙἼΡ 
- ρῥτορῃδηΐ τι58 οἵ, 1. 11. 2 
ΕΞ Ϊ ΠΌΩΘΥΘΙΞ; 1- 1: τὸ; ἼΠ ἵν: 

“0 
-Ξ ἀνδρειότητα, ΝΊ. Κ. 14 
--- τὴν ἐπιοῦσαν, 1. ΝΟΣ 
--- τὴν ἑσπέραν, 111. 1. 3, ἵν. 13 
--- τὴν ὑστεραίαν, 11. 111. 25 
---ε- τὸ φοβεῖσθαι, 11. ν11]. 20 
εἰσήει αὐτούς, ΥΙ. 1. 17 
εἰσήεσαν, 1. ν1ϊ. 8 
εἰσπίπτει, 1. ΧΕΙ 

ἐκ, ἀςποίϊηρ' ἀθρεπάθηςο, 1. 11. 15 
- [οὐ ὑπό (9), 1- 1. ὁ 
- ροείϊς 86 οἵ, 11. νἱ. 1, ὃ 
-- ργερῃδηῖ 56η86 οὗ, 1. 1. 5: 11. ἶν. 

ΣΡ ΠΡ πν τὺ: ν' 225 Νο νὰ: Ππς 
-- τίνος [ου διὰ τί, ν. ν!]]. 4 
τες: τόξου ῥύματος, ΤΙ ΤΠ 

-- τούτων, 1. 11]. 1 
- τῶν δυνατῶν, ΙΝ. 11. 23 
- χειρὸς βάλλειν, 111. 11]. 15 
ἕκαστος, ἴῃ ῬαΓ να 56 η56, 1. Υἱϊ. 

το: τπὶ- π|- 17 
-- Ἰπταριαν 568 Οὔ ῬΙΌΤΑΙ, 1.1.6; 

11. 8. 5 "23: έτσι ΝἹ. 

ΠΑΝ, 
ἑκασταχόσε, 111. Υ. 17 
ἔκβασιν, ΤΥ. 1. 20, 111. 21 
ἐκδῶτε, ΝΙ. ν. τὃ 
ἐκεῖναι Ξ-- [6 Ἰατίθυ, 111. 111. 17 
ἐκεῖνον ἴοΥ αὐτόν, ΤΙ. 111. 4 
ἐκκεκαλυμμένας, 1. 11. τό 
ἐκκλησία, 1ῃ. σΔΙΏΡ, 1. 111. 2, 21 
ἐκκυβιστᾶν, νι. 1. Ὁ 
ἔκλεψεν, ν΄. 1. 14 

ἐκλιπεῖν (απο! αἰ.}), 111. ἵν. 8 
ἐκμηρύεσθαι, ντ. ν. 22 
ἐκπεπτωκύτες ἦσαν, 11. 111. 10 

ἐκπίπτοντες, Υ. 11. 17; ΜΙ. ἵν. 2 
ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, 1. νὶ. 9 
ἐκτραπόμενοι, ΙΝ. ΚΝ. 15 
ἐλεγχθῶσι, 11. ν. 27 
ἐλελίζειν, 1. ν11]}. 18 
ἐλθεῖν, γαγθ τι56 οὗἉ, 111. 11. 3; ΝἼΙ. 1. 

27 
ἐλπίζειν, νυ] ἢ δου...) ΝῚ. ν. 17 
ἔλυτρα, 1. 11. τό 
ἐλώντων, 1. ν11]. ΤῸ 
ἐμβάλλειν (ἰδίγαηϑ.), 1. Ἢ: 20, 

Ψ11]. 2 
ἐμβιβῶ, ν. νἱϊ. 8 
ἐμβροντήτους ποιεῖν, 111. ἷν. 12 
ἐμπιπλὰς γνώμην, 1. νἱϊ. ὃ 
ἐμποιῆσαι, 11. νἱ. 8 
ἐμπολᾶν, ΝΙΙ. ν. 4 
ἐμφανεῖ, ἐν τῷ ἐμῴ., 11. ν. 25 
ἐν ΞΞε ἐπὶ (9), 11. Ὁ. Β 
ἕνα μὴ ἴον μηδ᾽ ἕνα, Ν. νἱ. 12 
ἐνάτην ἡμέραν, ΤΥ. ν. 24 

ἐνδέον, ΝἹ. 1. 31 
ἐνδίφριος, Ψ1Ι. 11. 33 
ἔνδοξος, ΨΙ. 1. 23 
ἐνεοῖς, 1. ν. 33 

ἐνετός (9), 11. νἱ. 41 
ἔνθα, νΥἱ ἢ νεῖ οἱ τηοίίοη, 11. 1]. 

Ι 
ἐννοήσας, οὗ ἴξαγης,, ΤΥ. 11. 13: ΥἹ. 

1- 28 
ἐννοούμενοι, 111. 1. 2, Υ. 3 
ἐνόπλιος ῥυθμός, ΝΙ. 1. ΓΤ 
ἐνταῦθα -- ἐνταυθοῖ ( ), Ἔα 
ἐντυγχάνωσιν, 1. 11. 27 
ἐνύπνια γράφειν, ΝΤΙ. ΝΠ. 1 
ἐνωμοτάρχας, 111. ἵν. 21 
ἐνωμοτίας, 1τΥ΄. 111. τό 
ἐξαίρετα, Ν11. ΥἹ11. 23 
ἐξαλαπάξομεν, 11. 1. 50 
ἐξαπατήσεσθαι, ἃ5 Ῥᾶ55., ΜΠ. 11]. 3 
ἐξεκομίσαντο, Ν. 11. 10 
ἐξεκύμαινε, 1. ν111. 18 
ἐξέρπει, ΝΤΙ. 1. 8 
ξευποριοῦσι, Ν. νὶ. τὸ 
ἔφερον, 1. ΙΧ. 11 
ἐῴφηναν προ Π11.ἃ. τὸ 
γεῖσθαι Ξ-- Ῥγαεῖγα, ΙΝ. Υ. “Ὁ 
κεν, Ι. "1. 26 

ξῃρημένα, 11. '..0 Ἢ : 
. ἭΤΕι, ΝΙ. 1. 11 

- 
{Ξ 
Ὁ 
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ἐξικνεῖσθαι, 1. Υἱϊῖ. τ: ὙἹἼΠ. Υἱῖ. 54 
-- ὙΠ σαπ., 111. 111. 8 
ἐξόν, 111. 1. 14 
ἀξορμᾶν 85 πευΐ., 111. 1. 25 
ἔξω Ῥτοϊερέϊς, ν. 11. τό 
ἐξωπλισμέν ουὅς -- καἰ ρῃγαςίοΒ, [ΓΥ. 111. 

ἔοικεΞε πρέπει, ΥἹ. ν. 17 
ἐπαγγελλόμενος, 11. 1. 33 
ἐπαινεῖν, ἴῃ γεαίᾳ54]5, Ὑ11. ν]]. 52 
ἐπεγγελῶν, 11. ἷν. 27 
ἐπεζευγμένη, 1. 1ϊ. 5 
ἔπειτα οὕτως, ΝἼΙ. 1. 4 
ἐπέλιπε, Ἰπίγδηϑ., 1ΨΝ. ν]1. Σ 
ἐπεμελεῖτο, 1. 1. 5 
ἐπεϊζόδια θύεσθαι, ΝἹ. ν. 2 
ἐπέπατο, 1. ἰχ. 19 
ἐπέτρεψεν ΞΞἐκέλευσεν, ΥΙ.Γ. 11; ΥἹΙ. 

Ὁ  ΕῚ 
ἐπεφθέγξατο, ΤΥ. 11. 7 
ἐπήκοον, εἰς ἐπ., 1Τ. ν. 38; 111. 1101; 

ἀν τν. 5. ΝΙ. νἱ. 8 
ἐπὴν ἴογ ἐπάν, 11. ἵν. 3 
ἔχ ἴοι ΕΒ 1. 1..2.5 1τὶ ἵν. 5, 8; ΤΙ- 
τ σον ἣν. 1. 13; Ψ1].]. 2 

--- ἱγταρΈ ΑΓ τι56 οἵ, 1. ἱ. 4 
- ΟΡΡοξεά ἴο πρός, 11. 1ν. 23 
-- ἢ ἀδίῖνα, 11. 11. 4, ν-. 411 111. 
πον τ 1) χα, 55:1. σῇ. νἱ; 
τό 

- ἢ σεη., νἹ. πὶ. 24 
- θανάτῳ, 1. νἱ. το 
- Θράκῃ, ΥἹΙ. νὶ. 25 
- πολλοὺς τάττειν, ΙΨ. Υ1]. 1 
- τεττάρων, 1. 11. 15 
- τοῖς στρατιώταις, 11. ΥἱΪ. 30 
ἐπιβουλεύοι, 1. 1. 3 
ἐπιδείξασθαι, τν. νὶ. 15 
ἐπιδόντας, 111. 1. 13 
ἐπικαιρίους, ΤΙ. 1. 6 
ἐπικουρεῖν τι, Ν. ΥἹ1]. 25 
ἐπικούρημα, Ἐν νυν ὙΣ 
ἐπικρατεία, ἹΣ ν: ΦΎΓΨΙ, σἱ. 41 

ἐπιμιγνύναι, Τῆς, ν: τὸ 
ἐπινοοῦμεν, 11. ν΄. 4 
ἐπιπαρῆσαν. ἘΠ. ἦν. 21 
ἐπιπαριόντας, τ ν; 307 ΨΕῈΣ 1... 10 

ἐπιπίπτει, 1Ψ. ἵν. 11 
ἐπίῤῥυτον, 1. 11. 22 
ἐπισάξαι, 111. ἵν. 35 

ΧΕΝ. 

ἐπισιτισάμενοι, ΝΊ. ἰϊ. 4; 11, 1. 6 
ἐπισπᾶται, τν. νἱϊ. 14 
ἐπισποῖτο, Ττν. 1. 6 
ἐπιστήσειε, 11. ἷν. 26 
ἐπισφάξασθαι, 1. νἱϊῖ. 20 
ἐπιτήδειον, νγἢ 1ηῆη., 11. 111. {10 ν΄ 

18 
ἐπιτρεπόμεναι (μι: 44. ΣΙ Ἐκ 8 
ἐπιψηφίζειν, ν. 1. 14; Ἱ. 1. 25; ὙἹΠ. 

ἬΝ ΤΑ 
ἔποικοι, ΤΥ. 111. 22 
ἐπολιόρκει, 1. 1. 7 
ἐργασομένων, 11. 1γ. 22 
ἐρήμη πόλις, 1. ν-. 4 
ἔρημοι, τατξ 56 οὗ, 11. 1. 6, ἵν. 27; 

ΠΕΡ ἘΠ 5. 1.1: 40 
ἕρπειν Ξ-πορεύεσθαι, ΥἹΤ. ἱ. 8 
ἐρύκειν, 11. 1. 25 
ἔρως, 11. γ. 22 
ἔσθ᾽ ὅτε, 11. νἱ. 9 
ἐσίνοντο, 111. 'ν. τό 
ἐσπασμένοι, ταϊα., 11. ἶν. τ6 
ἔστε ἐπί, τν. ν. 6 
ἔστι δ᾽ οἵ, νι. 11. 6 
ἔτι-- τέως, ΥΙ. 11. 1 
ἐτιμωρούμην, 1. 111. 4 
ἐτρέφθησαν, Ν. ἵν. 23 
εὐδαιμονίζειν ὑπέρ, 1. νἹῖ. 3 
εὐδαιμόνων -- ὈξδἴοταΠη, ν. 10.5.32 
εὐεπίθετον, 111. ἵν. 20 

εὐθύς -- Ρτοΐεπι, ν΄. νί. 7 
-- ὄντες, 1. 1Χ. 4; ν΄. Υἱ]. 2 
εὐθύωρον, 11. 11. τ6 
Εὐόδεα (3), ντ!. ἱν. 18 
εὐοπλοτάτους, 11. 111. 3 
εὐπορία, ν.1. 6 
εὕρημα, ΨΙΙ. 11]. Ι3 

εὐταξίας μέρος, Ι. ν. 8 

εὐτύχησαν οἵ ηὐτύχησαν, ΥἹ. 11. 6 
ἔφεδρος, 11. ν. τὸ 
ἐφ᾽ ἑνός, ν. 11. 6 
ἔφοδος, 111. ἵν. 41 
ἔφορος, 11. Υ. 1ΟῸ 
ἐφ᾽ ᾧ, τν. 11. το 
ἔχειν κατὰ κράτος, ΝΊΙ. νἱϊ. 7 
ἔχειν, ΜΙ ῬΑγίορ., 1. 111. 14; ΠΙ- 

ἵν. 11. 1ν- νἱ!. 2 
ἔχεσθαι, ΧὩ Π σεη., 

17 
ἔχετε: 50 15, 11. 1. 9 

ΤΣ ἀνὰ τς 



6ο4 

ἐχθρὸς ἀγα πολέμιος, 1. 111. 12; 1Π|. 
11:9 
ἐχούσας -- ῬΡεΥΠοΘηΐε5, Ψ11. ν]]]. 21 

ζειρὰς ΟΥ̓ σειράς ὃ, Ψ1Ι. ἱν. 4 
ζεύγη, ἴογοε οὗ, 111. 11. 27 
Ζεύς, πίστιος Ζεύς, 111. 11. 4 
- ([ῃ6 ροά οὗἉ ἰγάνβ]]οῦβ, 111. 1. 6 
- [ῃ8 συατγάϊαη οἵ Ῥουϑία, 111. 1. 12 
ζυμῆτες ἄρτοι, Ν1Ι. 111. 28 
ζώνην, εἰς ᾧ. δεδομέναι, 1. ἵν. 
ζώνης λαμβάνειν, 1. νἱ. τὸ 

ἡγεῖτο, ΜΙ σεη., 1. ἵν. Ζ 
ἡγεμόνες -- στρατηγοί (᾽), 1 1}: 12 
ἡγεμόνι Ἡρακλεῖ, ὙΙ: 1 ἀρ 
ἡγεμονία, 1ν. ΥἹ]. ῇ 
ἡγεμόσυνα, ΙΝ. ν111. 25 
ἡγούμενον, τὸ ἡγούμ., 11. ἰΐ. 4, ἷν. 

20 
ἤδειν, 111. 1. 20 
ἧκαν ἑαυτούς, τιν. ν. 18 
ἠκασμένα, ἴον εἰκασμένα, Ν. ἵν. 12 
ἥκειν, οτος οἵ, 1. 111. 4“ 
ἤλεγχον, ΤΥ. ἱ. 23 
ἠλέκτρου, 11. 111..15 
ἡλίβατοι, 1. ἵν. 4 
ἡμιόλιον, 1. 111. 21 
ἡμίπλεθρα τρία, τν. νἱϊ. 6' 
“ἠμφιγνόουν, 11. ν. 33 
ἦν, τερϑιτῖοη οἵ, 111. 11. 31 
ἠρώτων, νυ οι Ὁ]6 ἀοοιι5.» 1. 111. 20 
ἠσχύνθημεν, 11. 111. 22 
ἡττᾶσθαι, 11. 111. 22, ν]. 17 
ἠὼς ΟΥ̓ ἕως ἢ 11. ἵν. 24 

θαυμάζειν, 11. ἴ. τὸ ; ΨΙ. 11. 4 
-- εἐπιθαυμάζειν, 1. ν1ϊϊ. τό 
θερίζειν, 111. ν. 15 
θεώρειν, Ν. 111. 8 
θέσθαι ὅπλα, 11. 11. 8 
θῆκαι, τ. 1ϊ. τ6 
θηρᾶν, ν. Ϊ. 9, 
θηρᾶσθαι ἁρπάσαι, ΝΙ. ν. 18 
θύειν ἀπ θύεσθαι, 1. νἱϊ. τ; 11. 

1- Ὁ», ΠῚ: τ 8», Δμτε τ 2: ΜΠ: ΐ 

Τ4 
-- ψ ἢ 1ηΠΠ., 11. 11. 2 
- ἐπεξόδια, ΝΙ. ν. 2 
- ἐπ᾽ ἐξόδῳ, ν!τ. ἵν. 9 

ὌΧ ΖΖΟ ΘΟΥΤΣΙ 

θύειν ἐπὶ τῇ πορείᾳ, ΝΙ. νἱ. 33 
θύλακοι, 1. ν. ὃ 
θύραις, νἸΓΠ ΑΥγίϊο]6, 11. ἱν. 4 11: 
τ 

--- νιΠοσέ υί]ο]θ, 11. ν. 31 
-- -ξλλάδος, νΙ. ν. 23 
θύρας, ἐπὶ τὰς θύρας, 1. 11. 11, ΙΧ. 5 
θώρακα ἱππικόν, 111. ἰν. 48 
θωρακισθέντα, 111. ἵν. 35 

ἰδιότητα, 11. 11. 5 
ἰδιώτης, ἴοτος οἵ, 111. 11. 32 
ἰδιωτικόν, Ψ1. 1. 23 
ἰέναι ἄνω, 111. 1ν. 17 
ἱερώ ἀμ σφάγια, 11. 1. 9; ΙΝ. 11]. 

ΤΟΣ ΥΙ- ν 5 ΨΠ|: ὙΠ ἢ 
ἱερεῖα -- (αἴ(16, τ᾿. ἱν. 9 
ἵησι, νυνὶ ἀαξο; 1. ν. 12 
ἱκανοὺς -- δυνατούς, Ν. νἱ. 15 
ἴλη, 1. 11. τό 
ἵνα, νΥἹ 1 Ὠἰδίοσιο ἴθηβαβ, 11. νἱ. 23 
ἵπποι--εἱππεῖς, 1. νὶ. 1 
ἴσον, εἰς τὸ ἴσον, ΤΥ. νὶ. 18 
ἰσοχειλεῖς, τν. ν. τύ 
ἴσχετο, ΝΙ. 111. 9 

ἴσῳ, ἐν ἴσῳ, 1. νὶ}1. ΤῈ 
ἔτυος, ΤΥ. νἱ]. 12 
ἴτωσαν, 1. ἵν. ὃ 

καθά (9), 11. νἱ]]. ἃ 
καθαρμός, ν. νἱϊ. 533 
καθειστήκει, ΤΥ. ν. 12 
καθηδυπαθεῖν, 1. 111. 3 
καθῆκον, νΙ. ἵν. 3 
καθημένων, ΜΙ. 11. 5.; ΝΠ. ἵν 33 
καθίσειν, 11. 1. 4 
καθορᾷ, 1. 1]. “6 
καθορῷεν, ΜΙ. 111. 15 
καί, εταρπαῖϊο, 1. ν 1. 26 
--- ἐχραπδίουυ, ιν. ἢ]. τὲ; ὙΠ. 

ΨἼΠΟΙ ς 
- τεἀιιπαδηΐ, 11. νὶ. 8 
-- το τος Ὁ. 11. 1 ΊΠΤΑΝΕΣ 
- ννεακθηΐηρ, 1Ρ. ν]1}. 20 
- γάρ, τ. 1. 6, 8; Τῖς νἱ- 193} {ΠῚ 1: 

4, ν- δ; 1. ἢ- 7; ΜΠ Τν ΕΠ 
-ς- δέ, τι ἐς 2, ν- θ᾽ Μη ον τ 

τ 
- μήν, 1. νἱϊ. 5; . γ. 14 
- νῦν, Ν11. νἱϊ. 17 



ΨΩ ΕΚ. 

καὶ οὐ, ΜΊΠ ροβιεῖναε βἰαϊεπηθηΐ, 1. 
11. 28 

καίειν ΟΥ̓ κάειν, 111. ν. 5 
καιρός, 111. 1. 36 
κάλαμοι, 1Κν. ν. “6 
καλεῖν, ἐπὶ ξένια, Ὑ1Ι. νἱ. 3 
καλινδούμενοι, Ν. 11. 31 
καλόν, εἰς καλόν, τν. νἱϊ. 3 
καλὸς κἀγαθός, 11. νὶ. 20; 1Υ. 1. 190 
κάνδυς,1. ν. 8 
καπίθη, 1. ν. 6 
“κάρανος, 1. 1. 2 
καρπαίαν ὄρχησιν, νἹ. 1. 7 
καρυώτιδες, 11. 111..15 
κατά, ἴθξοα Οἱ, 1. 11. 4, ὟἿ. 21, χ. 

ΕΠ π  πτ' οἰ τῷ: 111. ἵν. 43::; τν. 
1}. 17 

-- ἴπ σοιῆροβ., 11. 1Π.|Ἐ1{1 
- τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, 1. νἱ. 9 
κατάβασις, Τ. 1.1: ΥἹ. 11. 2 
κατάγειν, 1. ἱ. ἢ, 11. 5 
κατάγεσθαι, 111. ἰν. 36 
καταδικάζειν, Ν. Υ111. 21; 1. νἱ. 15 
καταδιώκειν, ΤΡ. 11. 5 
καταδοξάζειν, ΝἼΙ. νἱϊ. 20 
καταδύομαι, ΝἼΙ. ΚΝ]. 1 
καταδύσῃ, 1. 111. 17 
καταθεῖν, ΝἹΙ. 111. 44 
κατακάνοι, 1. νὶ. 2 
κατακεκανότες, ΨἼΠ. νἱ. 26 
κατακεκόψεσθαι, 1. ν. τό 
καταλέγειν -- Ἰπηρτιΐαγα, 11. Υ]. 27 
καταλῦσαι, 1. 1. 10, Ν1Π.Σ 
κατανοήσας, 1. 11]. 4 
καταπετρωθῆναι, 1. 111. 2 
κατασκευάζειν, 1. ΙΧ. 10 ; 111. 11. 24; 

εὐ 1.8 
κατασκοπῆς, ΝἼΙ. ἱν. 13 
καταστήσαντας, 111. 11. 1 
κατασχεῖν, ΝΙ. 1. 33; Ψ11. νἱ]. 28 
κατανωρίσας, ΝΙ. ν. τὸ 
κατεβλακεύσαμεν, Ν1Ι. νἱ. 22 
κατεδαπανήσαμεν, 11. 11. 11 
κατεθέμεθα, 11. ν. 8 
κατειλήφει, 111. 'ν. 4 
κατέκατε, 1. ἰχ. 6 
κατεκέκληντο ΟΥ κατεκέκλειντο, 111. 

111. 7 
κατεκόπησαν, 11. ν. 32 
κατελθεῖν, ίογεεα οὗ, ΥΙΙ. ἰἰ. 2 

κατεσφάγη, ἸΝ. 1. 23 
κατέχειν, ΜΙ ἴηΠη., 111. 1. 20 
κατῆγεν; Ν. 1. τό 
- ἀῦρβο]αΐ., ΥἹ. ν]. 3 
κατηρεμῆσαι, ΝΊΙ. 1. 22 
κατίδοιεν, ΤΥ. 111. 11, ἷν. 20; ΥἹΙΙ. 

ΠΡ ΡῚ 
κατορύσσειν, 1. νἷ. Τῷ 
κατορωρυγμένος, ΤΥ. Ν. 20 
καυσίμῳ, ΝἹ. 111. 15 
κενοτάφιον, ΝἹ. ἵν. 9 
κεράμιον, ΝΊ. 1. 13, 11. 3 
κέρας Ξε ἀστηξῃ, ΥΙ- ν. 5 
- εὐώνυμον, 1. χ. 9 
κέρατα-- πλευραί, 111. ἵν. 10 
κέρατος τὰ δεξιά, 1. ν 1]. 4 
- οὐρά, νι. ν. 5 
κηδεμών, 111. 1. 17 
κηρυκίῳ, ν. νἱὶ. 30 
κῆρυξ, οτηϊἐ6 44, 111. ἰν. 36 
κίδαρις, 11. ν. 23 
κλέπτειν ὄρη, Ν. νἱ. 9 
κογχυλιάτου, 111. 'νγ. 10 
κοινοῦ ἄπο, τν. νἱῖ. 27 
κονιατοῖς, ΤΡ. 11. 22 
κοσμεῖν τὰ πρόσθεν, 111. 11. 36 
κράνη Παφλαγονικά, Νν. 11. 22 
κρέα (τες η1.4]), 11. 1. 6 
κρείττω, ἴοτοε οἵ, 111. 1. 4 
κρέμανται, 111. 11. 10 
κρηπὶς λιθίνη, 111. ἷν. 7 
κρίθινος οἶνος, 1ν. ν. “ὖ 
κρώβυλον, Υ. ἵν. 13 

Κυζκηνικόν, ΝΙΙ. 1. 36 

λαβεῖν -- λαβέσθαι, 1. νὶ. το 
λάκκοις, Τ᾿. 11. 22 
λείους, ΓΝ. ἵν. 1Ζ1 
λελείψεται, 11. ἵν. 5 
λοχαγοὺς -- στρατηγούς (3), ΥἹ. 11. 11 
λόχος, σοῃΊρο5. οὗ, 111. 1. 37 
- ἱερός, Ψ11. ἵν. 7 
λόχους κάτα, 111. 'γΥ. 22 
- ὀρθίους, ΙΝ. 11. 11, 111. 17, 

12 

- παράγειν, ἸΥ. νἱ. 6 
Λυδὸς Ξε δοῦλος, 111. ἷ. 31 
λύειν -- λυσιτελεῖν, 11. ν. 36 
Λύκαια, τὰ Λυκ. θύειν, 1. 11. τὸ 
Αὐύκειος, 1. 11. τὸ 

ΨΙΙ. 

30-.5 



6οό ΧΟ ἸΘΦΣΕΩΣ 

λυμαινόμεθα, 1. 111. τ6 
λωφήσωσν, τν. νἱῖ. 6 

μαγάδι, Ν11. 111. 32 
μακαριστόν, 1. ἴχ. 6 
μάλα, ἰγαηϑροβεί, 1. ν. 8; ΨΙ. 101 
μάλιστα, Ρο5. οὗ, ΨἼΙ. 11. 22 
μᾶλλον, Ξιρεγῆμποιιβ, ΓΝ. νἱ. 11 
μαντευτός, ΝΙ. 1- 22 
μαρσυπίους, ΤΝ. 111. 1Ὶ 

μαστεύειν, Ν. νἱ. 25; ΚΠ. 111. 11 
μαστίγων ὕπο, 111. 'ν. 25 
μαστῷ, τν. 1ϊ. 18 
μεγαληγορεῖν, ΥἹ. 111. 18 
μέγιστον. τὸ μέγ., 1. 111. 10 
μειλίχιος Ζεύς, Ν11. ν111. 4, 23 
μεῖον ἔχειν, 111. 11. 17 
μελίνο), 1. ν. Τὸ; 11. ἢν: 13 
μέλλειν, ΜΙ ἀοοιι5., 11. ν. 5 
μέλλοιτο, 111. 1. 47 
μέλλον, τὸ μέλλον, ΨΙ. 1. 21 
μέμνοιο, 1. νἹϊ. 5 
ἀιέν, ΕΥΩΡΏΒΕΙΟ; 1- 110 Σν 1χ- Τὸ, Σ2 
- δή, ν. 11. 13 
-- τοι, οτος οἵ, ιν. υἱ. ΤΆ 
μερίζειν κατὰ μέρος, Ν. 1. 9 
μέρος εὐταξίας, 1. ν. 8 
μεσογαίας, ΥἹ. 11. 10 
μετά, ἘΠΕ τὶ ψ] ἢ σύν, 11. ν]. 18 
μεταβάλλεσθαι ὅπλα, νι. ν. 16 
μεταδιδόναι, σοπίγ. οὗ, ΙΚ. ν. 5 
μεταξύ, νυ Ῥαγίϊο!ρ., 111. 1. 27 
μεταστάντες, 11. 111. 21 
μεταστησάμενοι, 11. 111. 8 
μετεπέμψατο, 111. 1. 4 
μετέχειν, σοηβίγ. οὗ, 1. ν. 5 
μετεώρους, 1. ν. 8 
μή, σοπίταβί θα νυ] ἢ οὐ, ΥἹ. ἵν. Το 
- τεἀυηάαηΐ, 11. ᾽ν. 3; 111. 1. 18 
ΞΞΞΟΥ 1. 11|. 115 

Υ]. 327 
μηνοειδής, Ψ. 11:13 
μιμούμενος, ἀϑεα «ΡΞοΙαΐοῖν, ΥἹ. 1 
μισθοφορία-εμισθοφοράν ν. νὶ. 26, 

ὙΠ ΖΞ 
μνησικακήσειν, 11. 1ν. 1 

μολιβδίσιν, 111. 111. 17 
μονόξυλα, Ν. ἵν. 11 
μονος, εἰηρδίϊς, 11. νἱ. 24 
μόχλον ἐμβαλεῖν, Ν11. 1. 12 

ἘΠΕῚ Ὶ Ἴν ΦΦ ΟΝ: 

μυρίων, 11. 1. 10; 111. 11, 18 

νάπος Δα νάπη, ΝΙ. ν. 11, 14, 20 
ναῦλον συνθέσθαι, Ν. ἱ. 12 
ναυσίπορος, 11. 11. 4 
νεανίσκε, 11. 1. 13; ΨΙΙ. 1ϊ. 33 
νέμεται, ΤΥ. νἱ. 17 
νέμοιντο, ὙΠ ΤΕ 
νευραῖς ἐπιβεβλῆσθαι, ν. ἰϊ. 12 
νικώσης (γνώμη), ΝΙ. ἱ. 18 
νικῷεν, 1. Χ. 5 

νοσεῖν, ροεί., ΨἹΙ. 11. 32 
νουμηνίας ἄπο, Ν. νἱ. 23 
νύκτας, 1. Υἱϊ. 1 
- μέσας, 11.11. 8; 111. 1. 35 
ψυκτός, Ν1:1. 1, 1...25 

ξενίᾳ ἔπι, ν1.1..53.: στ. νἱ. 5 
ξενίαν συμβάλλεσθαι, ΝΙ. νἱ. 33 
ξένος, 1. 1, 10 
ξυήλη, τν΄. νἱῖ. τό 
ξυλιζόμενοι, 11. ἵν. 12 
ξύλου ἔπι, 1. χ. 15 
ξυστοῦ ἔπι, 1. χ. 12 

ὁδοποιεῖν, 111. ἰϊ. 24 
οἵα ἄρδειν, 11. 111,13 
οἴδαμεν ἴοΥ ἴσμεν, 11. ἵν. 6 
οἰκία πιὰ οἶκος, ν΄. 1. 8 
οἰκισθέντος, Υ΄. 111. 7 
οἶμαι, Ῥατεηί Πα ιῖςα], 11. 1. τ 
ὀκέλλειν, ΝἼΙ. ν. 12 
ὄκλασμα, ΝΊ, 1. τὸ 
ὁλοιτρόχους, ΤΡ. 1]. 3 
ὁλοκαυτεῖν, ΨΥ 
ὅμοιοι. εἷναι νΥ]ΔῊ ᾿πῇη., 111. ν. 13 
-- Ξεόμοτίμοι, νιν ἘΠ 
ὁμοπατρίου, ἘΠῚ: ἘΝ 

ὁμοτράπεζοι, Τ. Ν11]. 25 ; 1Π|. 11. 4 
ὅμως, ΜΙ 6Ἰ]1Ρ0568, 11. 11. 17 
ὀνομαστί, ν1. ν. 24 
ὄνον ἀφεῖναι, 11. 11. 20 
ὄνους ἀλέτας, 1. ν. 5 
ὄνων ὑβριστότερος, ν. ν]}1.3 
ὄξος, 11. 11]. τά 
ὅπλα, ἐπὶ τὰ ὅπλα, ΠΙ. 1. 3 
- θέσθαι, τ. ν. τ4 ; ν΄. 1]. τό 
ὅπλοις, σὺν τοῖς ὅπλ., Ν΄. 11]. 2 
ὁπλομαχίαν, 11. 1. 7 
ὅπλων πρό, 11. ἷν. 15 



ὙΡΡΣΧ ἐπ ΟΕ Κ, 

ὅποι Ιου ὅπου 2 11. ἷν. 19, 20 
ὅπως, δαπείπίο. Οὗ 15 ἵν: τό ; 11. 

ἘΘΘῚ ΤΣ Ἴν ν1.7 

- ἰούσεβ οὗ, 1. 1. 4, 111. 11 
ὀρείοις Θρᾷξι, Ν11. ἵν. 1 
ὀρθίοις λόχοις, ΤΥ. 11. 11, 111. 17; 

Ὑ 1}: 22 
ὁρισάμενοι στήλας, ΨΙΟν. 13 
ὁρμᾶν ὁδόν, ΤΠ 1.18 
ὁρμῇ, ΤΟ 5 
ὁρμώμενοι, 1ν. νἱ1]. 23 
ὀρυκτὴ τάφρος, 1. νἱϊ. τά 
ὁρῶμεν ὄντες, Υ. νἱ. 20 
ὅσον Ξ- ὥστε ὃ ΤΥ. 1. 5, ν111. [2 
- γεύσασθαι, Ν1Ι. 111. 22 
- ἐφόδιον, Ψ1. 111. 20 
- θύματα, ΝΙΙ. νἱ1. 19 
-- οὔπω (ἢ) ΜΠ. 11. 5. 
-- τριχοίνικον, ΝἼΙ. 111. 23 

τον ὃ τὶ (Ὁ)... 1. 1. 6 
-- τερϑβαίβα, ν. νἱ. το; ΥἹΙ. ἷν. 5 
-- ψ ἢ ᾿πῆπ.. 111. 1.0 
ὅτου ἐνάψαντος, Ν. 1ϊ. 24 
ὅτῳ, ΜἘΓΠῚ ΡΙυτα], τν. 1. 0; Ἱ. 11}, 

15 
οὗ ἀπά οἱ, 111. ἷν. 42 
οὐ μή, 11. 11. 12 ; 1Ν΄. Υ11]. 13 
οὐδὲ αἰοΥ καὶ οὐ, 1. 11. 25 
--- γάρ, τν. ν. τό 
- τερεαίβά, 111. 1. 27 
οὐδέν, Δάνετθ 4], 111. 1. 25; ΙΡ. 11. 

ΜΠ ΝΣ: νἱ. 12 
οὐκοῦν --- οὔκουν (Ὁ), 

6 
οὖν, ἴοτος οὗ, τν. 111. 6 
-- γεϑαμηρίϊνα, 1. ν. 14 
οὕνεκα ΟΥ̓ εἵνεκα, ΨΙ. νἱ, 13 
οὐραγούς, ἵν. 111. 29 
οὔτε, αἰτου οὐ, ΙΝ. νἱϊ]. 3 
-- [Ὁ] οννεα ὈΥ τε, 1. 111. 6 
Οὐτῶς, ἴοτοδ οἷν ἵν. 1. 11.) σ-. 20; 

ΜΠ. ἷν. 3 
οὐχ ὅπως ἀλλά, ντ1. νἱϊ. 8 
ὀφείλοιντο χρήματα, 11. νἱϊ, 54 

οςε 

ΤΣ πππον- 

πάθημα, 11. νἱ. 50 
παιανίζειν, τν΄. 111. 10 
παιωνίζειν, Ν͵. 1. 5 

πάλιν Ξ- Πεγϑοίτευ (Ὁ), 1. 111. τό 
-- Ροβίτἴοῃ οὗ, 111. 1. 29 

6ο7 

παλτά, 1. Ν. 15 
πάνυ, οἱ πάνυ, 1. 

ἘΜ Ι 1, 20 
- τι, ΝΙ. 1. φγύ 
παρά, ἴῃ σοΙΏΡοΟϑΚ., ΙΓ΄ 1. 5 
-- ι[πἀδἤπιδ᾽ δ Οἱ 1, 111. 77.) 111. 

ἵν. 21 
--- ἹγορΊ ΑΓ τι56 οὗ, ΝΠ. 1. 40 
- οἵ Ἔχίθηβίοῃ, 1. ᾿ν. 3, ν]1. τό 
- ΡΓεσηδπηΐ τι56 οὗ, 1. 1. 5 
-- νἹἢ ἀοοιιβ. (οἵ γϑϑί), 1. 11. 15; 

1. ὑν. 17; ΤΠ. ἵν: ΟἿ ΤΊ 1: 6 
- -γὴν--παρὰ τὴν γῆν, νΙ. 1ϊ. ὦ 
παραγαγεῖν, τν΄. 111. χύ, νἹ11, 8 
παραγγέλλειν, 1. 1. 6 
- εἰς, 1. ν. 13 

- ὅπως, ΝΠ. 11]. 34 
παραγγέλσεως ἄπο, ΙΝ. 1. 5 
παράγειν, 111. ἵν. 14, 21 
παραγωγήν, ν. 1. τό 
παράδεισος, 1. 11. 7 
παραδιδῶσιν (ΑὈ5ο1π|.), ΝἹ. νἱ. 34 
παραδοίησαν, 11. 1. 10 
παραδώσει οΥὁ παραδώσειν (3), ὙΠ. ν. 

8 
παραιτεῖσθαι περί, ΝΊ. νἱ. 20 
παραλειπομένῳ, ΝΙ. 111. 10 
παραμειψάμενος, 1. Χ. 1ὸ 
παραμηριδίοις, 1. νἸ1]. ὁ 
παραῤῥυείη, ΤΝ. ἵν. 11 
παρασάγγας, ναϊτι6 οὗ, 1. 11. 5 
παρασκευάζειν οἴκαδε, 11. νἱϊ. 57 
παρεγγυᾶν, 111. ἷν. 26 ; ΙΝ. νἱϊ. 24; 

ΨΠ Ὁ ΤΩ 
παρεῖεν, ΝΠ. 11. 15 
παρέμενεν (τηεία Ρ}.), 11. νἱ. 2} ΝἹ. 

11: ΣΠῈ 
παρεστήσατο, ΤΙ. νἹ]ϊ. 3 
παρετέτατο, 1. Υἱϊ. 14 
παρέχειν, ΝΙ. ν. 24: 11. 10 
παρέχοιεν, 11. 1. 11 
παρήγγειλεν, ΤΥ. 1. τό 
παρηγγελμένα, 11. 11. 8 
παρήγΎΎΕΧΛτο, 111. ἵν. 3 
παρήεσαν, Ν. ἵν. 30 
παρηκολούθει, ΤΡ. ἵν. 7 
παρῆλθεν ((οτοε οἵ), 1. χ. 6 ; 11. ἵν. 

12, Δη4 ΔρΡεπΠά., ν΄. ἷ. 17 
παριών, ΙΝ. ν. 20; ΝΙ. ν. 12 
πάσχειν, ΘΡἢΠΘΠλϊβίϊο, ν΄. 111. 6 

ὙΠ ΤᾺ ΠΥ 



δοϑὃ 

πατρίους -- Ῥαίογηο5 (9), Ν. ἵν. 27 
πατρώῳ ἃῃᾳ πατρίῳ, 11: ἰϊ. τύ; 

ΨΙΙ. 111, 5 
πεδινωτέρα, Ν. ν. 2 
πέλται, τι. 1. 6 
πελταστάς, 85 8Δ61]., 1Υ-. 1. 2 
πέλτῃ ἔπι, 1. Χ. 12 

πεμπταῖοι ἦσαν, νΙ. ἵν. 9 
πεπληγέναι, ΝΙ. 1. 5 
πεποδισμένοι, 111. ᾿ 25 
πεπράσεται, ΝΊΙ. 1. 56 
πεπτωκότας, 11. 11]. : 18 
περί ἴον παρά (3), 11. ἷν. 2 
-- νᾶρτια τιξὲ οὗ, 1. νὶ. 8 

- ψιἢ δοοιι5., 111. 11. 20 
- ΨΊ σεη., 11. ν. 37 
περιβάλλεσθαι, ΝΙΙ. ἵν. 17 
περιγενόμενος, 1. 1. 10 
περιέβαλον -- τη] 4. (9), 1. νἱ]. 25 
περιεβάλοντο, ΝΙ. 111. 3 
περιεγένετο, Υ. νἱϊϊ. “ὖ 
περιεῖλκε, Ψ11. ν]. Τὸ 
περιειλεῖν, τν. ν. 530 
περιεπήγνυντο, ἸΡ. Υ͂. 14 
περιεῤῥεῖτο, 1. ν. 4 
περιΐασι, ΤΝ. 1. 3 
περίοικον, ν. ἵν 15 
περιπίπτειν, ΨΙΙ 1Η-: 37 
περιπτύξ ἔαντες, 1. Χ. 9 

περιῤῥυῆναι, ΤΥ. 111. ὃ 
περισσά, τὰ περ., 111. 11. 28 
περιττεύσουσιν, ΤΥ. Ν111. 11 
περιττὸν ἔχειν, Ψ11. ν]. 21 
πηδάλια παραλύεσθαι, Ν. 1. 11 
πίστεως δία, 111. 11. ὃ 
πίστιος Ζεύς, 111. 11. 40 

ΠῚ 

πιστῶν -- ὁμοτραπέζων, 1. ν. 15, ΜΠ]. 
Ι 

πλαίσιον -- πὰ. ἰσόπλευρον, 111. 1ϊ. 36 
πλαισίῳ πλήρει, 1. Ψ111. 9 
πλανᾶσθαι, ν. ἷ. 7 
πλανωμένους λόγους, ΝἼΙ. νἱὶ. 24 
πλάσασθαι, 11. νὶ. 26 
πλέετε, ΥἼΙ. νἱ]. 37 
πλέθρα, 1. 11. 5 
πλέον ἤ, 1. 11. 11 
- το ]αηάδηΐ, 1. νἱ. 5 
πλέονος, ἐκ πλ., 1. Χ. τῷ 
πλήθουσαν ἀγοράν, 1. νἱϊϊ. 1 
πλὴν, 11. ἵν. 27 

ἘΧΡΕΨΟΖΖΜΟ ΘΟ 

πλοῖα μακρά, ν. . 11 
πλοῦς τος ΥΙ. 1. 33 
πόδα ἔπι, 32 
ποιεῖν, οἰ αν τς 1 ΤΣ 
- Ξ-Ξ ἴο αϑϑιηιθ, ν. ν]. 9 
--Ξ δεῖ. δπᾶ τηἱαά., ν. Υ. 22 
ποιεῖσθαι στόλον, 1. 111. τό 
ποιούμενον, τὸ ποιούμ., 1. Χ. 1 
πόλει-εἀκροπόλει, ΥἹΙ. 1. 27 
πολεμικὸν κράζειν, Ν11. 111. 53 
- σημαίνειν, ΤΥ. 111. 20 
πολέμιος απὰ ἐχθρός, 1. 111. 12; 1Π]. 

Πι 2 
- ἀπ4 πολεμικός, 1. 1.1 
πόλισμα, νΙ. ἵν. 7 
πολιτεύειν αηα πολιτεύεσθαι, 111. 1ἱ. 

26 
πολλαπλασίους, 111. 11. 14 
πολλοῦ, ἐκ πολ., 111. 111. 9 
πολύ, ἰταηβροβαά, 11. 1. 22, 11. 18, 

ἩΠΤΣ 
- ἔπι, τν΄. 11. 13 
πολυπραγμονεῖν, Ν.ἷ. ΤΆ 
πονηρὸς ἀπ πόνηρος, 11. 1. 10, 35 
πρᾶγμα εἶναι, ντ. ν]. 8 
πραγμάτων ἀνεὺυ, ΥΙ. {]. 6 
πρανές, ἐς τὸ πρ.. 111. ἵν. 25 
πρανοῦς κάτα, 1. ν. 85; ΝΙ. ν. 31 
πρίν, ΠΟΏΒΙΤ. ΟἿ, 11. γι 2} 1{|1: ἴα 
---ἤ, τν. ν. 

πρὴ ποδῶν, τιν. νἷ. 12 
- - -- ὑπέρ, 11. ν|1ϊ. τ8 
προβαλέσθαι, 1. 11. 17 
προβεβλημένος, τν΄. 11. 21 
προβολήν, ΥΙ. ν. 25 
προδραμόντες, Σ᾿: Φ ὙΗΣ ΝΣ 
προδρομῆς, ΙΨ. ΥἹ]. 10 
προερῶν, ἍΠῚ- ὙΠ5 Ἐ5 

προεῖεν (3), ΝἼΙ]. 11. 15 
προειργασμένην δόξαν, ΥἹ. 1. 21 
προέχειν, νυ] ἀσοιι5., 111. 11. 10 
προήσχοντο, 1. ΥἹϊϊ. 17 
προθύεσθαι (3), 1. ἵν. 22 
προθυμεῖσθαι, νΙ. ἵν. 22 
προΐδηται, 1. 1. 8 
προΐδοιεν, 1. ἡ μὰ 20 
προϊέμενοι, 11. 111. 31, νἹ]. 47 
προϊόντων, 1. 1]. τὰ ΥἹΣΣ 
προϊοῦσι, 111. 11. 22 
προκαλύπτειν Ξε οὐΐεπάετα, ΠΠΠ. ἵν. 8 



ὙΥ Χ Σ ΟΕ Κ. 

προκαταληψομένους, 1. 111. 14 
προμαχεῶνας, ΝΊ]. ν]1]. 13 
προμνασθαι, Ψ11. 11. 18 
προνομαῖς, ν. 1. ἢ 
προξενεῖν, ὑπ ν: τῷ 
πρόξενος, Ν. ἵν. 9 
προπέμπων, ΝΊ. 1. 23 
προπιεῖν, τ᾿. ν. 32 
πρός, Δανεγθ αὶ, 111. 11 2 
- δπὰ εἰς, ν. ἵν. 5 
-- σοηῃδίσας. οὗ 1. 1. 10 
- ςοπίταβ. ψ ἢ ἐπί, 11. ἵν. 23 
- --- παρά, 11. ν. 20 
-- γασιαγ τι5ὲ οὗ, 1. 11. 11; [Γ΄ 

111. Ζό ; ΥἹΙ. νἱ. 560 
-- νι σεη., 11. 11. 4 
- ψΊ αἱ... 11. 111. 4 
- επαρά (3), 1. νὶ. 6 
- τῶν θεῶν, 111. 1. 24 
προσαιτοῦσι, 1. 111. 21 
προσβαίνοντες, ΤΥ. 11. 29 
πρόσβατον, ΤΥ. 111. 12 
προσδεῖν, Ν. νἱ. 1 
- οὐ προσδοκᾶν, 111. 111. 34 
προσέχειν, ΥἹΈ ἀσοιι5., 111. 11. ΤῸ 
προσήκει, ἴοτοθ Οὗ, 111. 11. 11; ΓἹΙ. 

νἹ. τ8 
προσηκούσας, κατὰ τὰς πρ.; ΤΥ. 111. 23 
προσῇτε, ΥἹΙ. νἱ. 24 
προσίεντο, ΤΥ. 11. 12 
προσίεσαν, ΤΡ. Υ. 5 
προσπεπερωνημένοι, ΝΊΙ]. 111. 21 
προσπολεμῶν, τ ἡ ὅ 
προστάτας, ὙΠ, 11. 2ὲῚ 

προστατεῖσαι, τ: 1: 21 
προσχόντες, ΝΙΙ. νἱ. 5 
προσώποις, 11. νὶἷ. 11 
πρόφασιν, 1. 11. 1 
προχωροίη, 1. 1Χ. 13 
πρώτου, ἀπὸ τοῦ πρ.;, ΤΡ. 111. 0 
πρώτους -- πρωτεύοντας, 11. νἱ. 
πτάρνυται, 111. 11. 9 
πτερυγῶν -- τηρσο5, ΙΨ, νἱ]. τό 
πυρά: φρυκτωρίαι (3), 1. 1. 11 
πυρέττων, ΥἹ. ἵν. 11 
Πυῤῥίχην (ὄρχησιν), ΥἹ. ἷς 12 
πῶς -εὅπως, 1. νἱϊ. 2 

ῥαθυμίαν, τι. ν]7Ὲ 
ῥήτραν πάρα, νΙ1. νἱ. 28 

ό6ο9 

ῥυθμοὺς σαλπίζειν, νΤΙ. 11]. 35 
ῥύματος τόξου, 111. 111. 15 

σάγαριν, ΤΥ. ἷν. τό 
σάγματα, 1. 11. τό 
σακία, τν. ν. 36 
σαλπίζειν, 1. 11. 17 
σατραπεύειν, 1. νἱϊ. 6 
σατράπην, 1. 1. 2 
σημαίνειν, 8.050]., 111. ἶν. αὶ 
σημήνῃ, ὙΠΞ 1: 4 

σιγάζειν, ΝΙ. 1. 32 
σίγλος, 1. ν. 6 
σιτηρέσιον, ΥἹ. 11. 
σιτία (ἡμερῶν τριῶν), ΥἹ. 11. 4 
σῖτος, 11. 1. 6 
- [οσοα οὗ, Π|. 1. 3 
σιὼ τε θεώ, ντ. νὶ. 34 
σκεπάσματα, 1 ν. 1 
σκηνάς (τιΕ(8}}}.}, Π1. ν. 7 
σκηνῷεν ΟΥ̓ σκηνοῖεν, ΥἼΙ. ἵν. 12 
σκηπτός, 111. Ὁ 1ὶ 

σκηπτούχων, 1: νὶ. ΠῚ 
σκιμπόσιν, ΝΊ. 1. 4 
σκοτᾶιοι, ΤΙΝ. 1. τὸ 
Σκύθαι-- Σκυθοτοξόται, 111. ἷν. τ6 
σὸς ἴοΥ ΟὈ]Εο. σεη., 11. ν11. 29 
σοφίας πέρι, 1. 11. 8 
σπεύδειν ταῦτα, ΤΝ. ἱ. 21 
σπουδάζειν, 11. 111. 1 
σταθμούς, ναῖπα οἵ, 1. 11. 5 
στασιάζειν πρός, ΥΙ. 1. 29 
στατῆρας, 1. ἷ. 9 
σταυροῖς, ΜΙ. ἵν. 14 
στέγας, εἰς στέγας, ΤΥ. ἵν. 12 
στεγάσματα, 1. ἡ. 1ὸ 
στεγνοῖς, Ψ1Ι. 'Υ. 12 
στερουμένους, 1. ἴχ. 13 
στεφανωσάμενος, ΤΡ. 111. 17 
στήλας ὁρίζειν, Ν11. ν. 13 
στλεγγίδες, 1. 11. 1ὸ 
στολάδες οἵ σπολάδες (0), 111. 111. 20; 

ΙΝ. 1. 18 
στόμα, κατὰ στόμ., Ν. 1ἴϊ. 46, ἵν. 22 
-- οὔ [ῃς Βοβροσιβ, Υ11. ν]]. 29 
στρατιὰ -- ὁπλῖται, ΥἹ. 111. 10 
στρατηγεῖν, ταείΔΡἢ.; 111. 11. 27; ΝἼΠ. 

γι. 40 

στρατηγίαν στρατηγεῖν, 1. Ἰἰϊ. 1.5 
στρατηγιᾶν, ΝΙΙ. ἷ. 33 



ότο ἘΣΡΕΧΖΖΘ ΥΑΟΙ 

στρατηγὸς ἀπά ἡγεμών, Ι. Υ]]. 12 
----- κόρανος, 1. 1. 2 
στρατόπεδον Ξεστράτευμα (3), Ν. 11. Σ 
στρατοπέδου ἔπι, ΥἹ. ν. 4; ΝΙΙ. 111..2 
στρέφειν τἀναντία, Τν΄. 111. 32 
στρωματοδέσμου, Ν. ἵν. 13 
συγγενόμενος, 1. 1. 9 
συγκατεσκεδάσατο, ΝΊΙ. 111. 32 
συγκείμενα, κατὰ τὰ συγκ., 11. 11. 7 
συγκύπτῃ, 111. ἵν. 10 
συλλέξας, 1. 1. 7 
συλλήψεται, ΝΙΙ. 11. 14 
συμβάλλομαι, ΤΡ. ν]. τΆ4 
συμβολῆς ἕνεκεν (3), 1Ν. 11. 011 
συμβουλεύσηται, 1. 1. το; 11. 1. τύ 
συμβουλὴ ἱερά, ν. νἱ. 4 
συμμαθόντι, τν. ν. 27 
σύμμαχα, 11. ἱν. 7 
συμμιγνύασιν, ΤΚ. νἱ. 24 
συμμίξειαν, 11. 1. 2; 1. 111. 24 
συμπολεμῆσαι, 111. 1. 5 
συμποσίαρχον, ΥἹ. 1. 30 
συμπροθυμεῖσθαι, 111. 1. 9; ὙἼΙ. 1. 

24 
συμφέρομαι, Ν1Ι. νἱ. 20 
σὺν (Ἰγγαρσιι]4 17), 11. 1. 12 
-- ἀῃὰ μετά, 11. νἱ]. 18 
- τοῖς θεοῖς, 11. 111. 23; 111. ἷ. 22» 42 
συναγείρεσθαι, 1. ν. 9 
συναλλαγέντι, 1. 11.Ζ 
συνεβάλοντο, νΊ. 111. 5 
συνεβούλευε, ΝΙ. νἱ. 20 
συνεγένετο, 11. νἱ. 17 
συνειλημμένοι, 111. 1. 2 
συνεκβαίνειν, ΤᾺ. 111. 20 
συνελαμβάνοντο, 11. ν. 32 
συνελόντι, 111. ἷ. 38 
συνεξέκοπτον, ΤΥ. ν111. 8 
συνεξευπορεῖν, Μ΄. ΨἸ]]. 25 
συνεπισπεῦσαι, 1. Ν. 8 
συνεῤῥύησαν, ΤΡ. 11. 10 
συνεστάθη, 111. 1. 8 
συνεστηκός, ΝἼΙ. νἱἷ. 426 
συνετάττετο, 1. Ν1Ϊϊ. 14 
συνεώρων, ΤΥ. 1. τι; Κ΄ ἰδ, 12 
συνηλίσθησαν, ΝΊΙ. 111. 48 
συνθεασόμενον, ΝΙ. ἵν. τό 
συνιδεῖν, 1. ν. 9 
συνίστασθαι, ΥἹ. 1ϊ. 9 
συνοίσειν, Ν11. νἸ]]. 4 

συνταξάμενοι, ΤΥ. ἵν. 1 
συντίθενται, 1τν. 1ϊ. 1; ΜΠ. 1. 35 
συντράπεζοι, 1. ἸΧ. 31 
συνωλόλυζον, Ι΄. 111. 10 
συσκευάζεσθαι, τ. 11ϊ. 14: 11. 1. 2. 111. 

20; Ιν- 11]. 14 
σφάγια Δπὰ ἱερά, 1. 111. 15; ν΄, 111, 

τῷ 
σφαγιάζεσθαι εἰς, τν΄. 111. 18 
σφάζειν εἰς ἀσπίδα, τι. 11. 9 
σφάττειν, ΤΥ. ν. τό 
σχεδίαις διφθερίναις, 11. ἵν. 28 
σχέτλιον, ΨἼΙ. ν!- 30 
σωθείημεν οὐ σωθώῶμεν (3), 11. ἵν. 10 
σωφρονίζειν, ΝΙ. 1. 28 

τὰ μέν τι, Τ᾽. 1. 14 
ταμιεύεσθαι, 11. ν. τ8 
ταξίαρχος, 111. 1. 37 
ΤΟΣΙΝ. Τ ὙΠ 
τάφροι --: διώρυχες, 11. 111. τὸ 
τάφρος ὀρυκτή, 1. νἱϊ. 14; Ν-. 11. 5 
τὲ, τη Ἰϑρ] ασθα, 11. 111, 8 
- θεΐνγνεθη ἔννο βεπίθηςββ, Ψ11. Υἱ. 3 

τεθνάναι, ΤΥ. ν]1. 20 
τεθνᾶσι, ΤΡ. 11. 17 
τεθνάτην, 1Ψ. ἷ. 10 
τεθυμωμένους, 11. Υ. 12 
τεταγμένοις, 111. 11. 50 
τεταραγμένοι, ΝΙ. Υ. 9 
τετήκει, ΤΥ. 5.15 
τετρυπημένον ὥτα, 111. 1. 321 
τεύξεσθε (“ἢ ἀοιὉ]6 σαβη.) (9), 1- 

1ν. Τῷ 
τεύχεσι, ΝἼ1. Υ. 14 
τεχνάζειν, 11. νἱ. τό 
τεχνικῶς πως, ΝΙ. 1. 5 
τέως, ἹΝ. 11. 12 
τὶ, Δἀνευθῖαὶ, 1. ν]. 15 
--- ἰπΐθηβῖνθ, νἹ. 1. δύ 
τιάρα ὀρθή, 11 νὸν 25 
- ἐπὶ τῇ καρδίᾳ, 1τὴ νιν 23 
τιμωρηθείς, 11. ν]. 29 
τὶς, ἀἰβραγαρίηρ, 111. 1. 4 
- ἢ ἑκαστός, ΝἹ. 1. το 
-- σἸΓ Ρ]αγ. νου, 1. ἵν. 8 
- Ροβιίοη οὗ, 11. 111. 15 
τοιαύτη ΞΞ τοιάδε, ἍΠ ὙΠΠΠ 
τοίνυν, Ν. 1. 2; ΥἹἼ1. ΥἹ. 19 
ΣΙΝ ΙΝ. Ἐπ 12; 11. νἱϊ. 460 



ΖΕ ΥΣ ΟΕ ΕΚ. ὅτι 

τὸ μή, “ΤΠ ἰηδη., 1. 11]. 2 
τὸ νῦν εἶναι, 111. ἷν. 47 
τόξευμα, 1. ν]]]. 10 
τοσοίδε Ξ-' 50 ἴενν,᾽ 11. ἶν. 4 
τοσοῦτοι, ἀεϊοί!ς, 111. 1. 36; ΙΨν΄. 1. 

20 
τότε, ἴοχοδ οὗ, ΤΣ, ΟΣ 1. 11]. 1: ΠῚ. 

ἴσ τὸ, Αἵ: ἵν: 1. τὸ; 11. νἱϊ. 54 
τούτοι;, ἐκ τούτου, 1. ἵν. 12 
τραγήματα, 11. 111. 15 
τρέσαι, 1. ἰχ. 6 
τρέφειν στράτευμα, 1. 1. 9 
τριήρεσιΞε: πλοίοις (3), 1. 11]. 17 
τρίποδες -ε τράπεζαι, ΝΤΙ. 11]. 21 
τρόπαια, νΥἸ σεη., Ν11. νἱ. 306 
τροχάζειν, ἼΙ. 111. 46 
τρωτοΐί, 111. 1. 23 
τυγχάνειν, 85 ἸτηροΥβοηδὶ, ΥἹ. 1. τύ 
-- ἰίοσοβ οὗ, 1. 1. 2; 111. 11. το; ν΄ ἢ. 

24 
--- υἱἢ δοσιι5., 111. 1. 28 
- ψιτποσξ ΡαγΈΟΙΡ., 111. 1. 3 
τύρσιος, Ψ1Ι. ν]]ϊ. 12 
τυχόν, ΝΊ. 1. 20 

ὑπάγειν, ἘΠ τν. 48: τν- ἢ: τῦ 
ὑπάγεται, 11. ἶν. 3 

ὑπακούειν, ΙΡ. 1.9 
ὑπανεχώρουν, 1Π.ν. 13 

ὑπαντιάζειν, ΝΙ. Κ. 27 
ὑπάρχειν, Τ. 1. 4.3 Τι. Ἦ]. 22, ν. 24 
ὑπαρχός, 1. 1]. 20; Ι΄. ἶν. 4 
ὑπελάσας, 1. Υ111. 15 
ὑπερβάλλειν κατά, ΝΙ. ν. ἢ 
ὑπερδέξιον, 111. ᾽ν. 37; 1Κ΄. ΥἹ1]. 2: ΡΝ. 

ΨΙΙ. 21 
ὑπερορίας, ΨΊΙ. ἷ. 27 
ὑπέφαινεν, Ἐπ τι 7. 11. Ὁ 
ὑπήγετο, ἘΠ ἃ. τ 
ὑπηρετήσειεν, 1. ἴχ. 18 
ὑπισχνεῖτο, ΜῈ ἴπβη., ΨΙΙ. '. 2 
ὑπὸ ἴοΥ ἀπό, νΙ1. 1]. 37. νἱ. 33 
- ἴίοσσε οὗ, 1. 1. 4; ν. 11. 20 
-- ἰῃ σοΟΠΊΡΟβ.» 111. 11, α; [ν΄ 1, 8, 11. 

ἡς.᾿ὰ 
ὑποδεδεμένοι, ΤΨ. ν. 14 
ὑποδέχομαι, Ν. ν. 20 
ὑπολαβών, 1. 1. 7; 11. 1. 14 
ὑπολοχαγοί, Ν. 11. 13 
ὑπομαλακιζομένους, 11. ἴ. 14 

ὑπομείονες, 1Ψ΄. νἱ. 14 
ὑπόπεμπτος, 111. 111. 4 
ὑποπέμψαιεν, 11. ἶν. 22 
ὑποπεπωκώς, νη. 111. 30 

ὑποπτεύσας μή, 16 1.5 

ὑποστάς, ΤΥ. 1. 14, 20 ΜῈ Ἰεστὸ 
ὑποστρέψας, 1} τὸ 
ὑποχωρῆσαι, 1, τν 8: Ὕν. να 
ὑποχωρούντων, 1 τῇ 

ὑστερεῖν μάχης, 1. νἱϊ. 13 
ὑφ᾽ ἁμάξης βοῦς, νι. ἵν. 22 
ὑφειμένως, ΝΊΙ. νἱϊ. τό 
ὑφεῖτο, ΝΙ. νἱ. 31 
ὑφηγεῖτο, ΤΥ. 1. 7 
ὑφιέντας, 111. ν. ὅ 
ὑφίστασαν, τΥ΄. νἱϊ. 9 
ὑφορᾶν, 11. ἵν. 10 

φαίνομαι, ΠΟΙΞΓ. οὗ, ιν. ν᾿ 28: ν. 
νἹ]. 5 

φάλαγγα ΞΞ Δοϊ6Ώ1, 11. 1. 6; 111. 111. 1; 
νΙ. ν. 7 

-- πυκνήν, 11. 111. 3 
φάλαγγος ἔπι, 1Ψ΄. 111. Δό ; ΝἹ. ν. 25 
φανερόν, εἰς τὸ φαν., ΝΊΙ. νἱϊ. 22 
φάρμακον πιών, ΥἹ. ἵν. 1Ι 
φέρειν -- φέρεσθαι, 1. 11ϊ. 21: 11. 1. 6 
- χαλεπῶς, ΜΙ ἀαΐ., 1. 111. 2 
- ἢ ἄγειν, 11. νἱ. 5; 1Κ΄. 1. 8 
φεύγειν ἀπ φυγεῖν, 1. 1. 7 
φημί, ν΄ περαῖ., 1Ν. ἴ. 212. 15 
φιλίαν, πρὸς φιλ., 1. 111. 18 
φιλίας δία, 111. 11. 8 
φίλιον Ξε φίλον (9), 1. νἱ. 3 
φιλοκίνδυνος, 11. νἱ. 7 
φιλοτιμηθέντες, 1. ἵν. ἢ 
φιλοφρονούμενος, 11. Υ. 27; ΙΝ. ν. 28 
φλυαρίας, 1. 111. 18 
φοβεροὶ ἦσαν, νἸΤῃ οἴαιιβθ, ν. ν]]. 12 
φόβων --ἰοτίμπγαβ, ΓΝ. ἱ. 23 
φοινικίους, 1. 1ϊ. τ 
φοινικιστής, 1. 11. 20 
φοίνικος, 1. ν. 1Ὸ 
φοινίκων οἶνος, 11. 111. 14 
φρονεῖν μεῖζον, ΨΙ. 111. 18 
-- πλέον, ΝΙ. 111. 18 
φρόνιμος, 1. Χ. 
φρουραρχίας, 1. ἰ. 6 
φύλακας λόχους, ΝΙ. ν. 9 
φυλαττόμενος, ΤΥ. ΥἹ]. 28 
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φυσηθέντα, 111. ν. 9 
Φωκαΐδα, 1. Χ. 2 

χαλεπόν, ἴῃ ἀοι]ς 56 η56, 11. νἱ. 11 
χαλεπῶς φέρειν, ν»Σ]Ἱ 1 ἀαί., 1. ἢΪ. 3 
χαριὲν ΟΥ̓ χάριεν, 111. Υ. 12 
χεῖρας, ἐς χεῖρας ἐλθεῖν, 1. 11. 26 
χεῖρον εἷναι, Ν1]. ΥἹ. 4 
χειροπλήθεσιν, 111. 111. 17 
χειροποίητος, ΤΥ. 111. 5 
χειρός, ἐκ χ.»Ν. ἵν. 25 
χηλήτεα Ὀγθακνγαίεσ, Ν11. 1. 17 
χιλόν, 1. ν. 7; ΤΥ. ν. 25 
χιμαίρας, 111. 11. 12 
χιτῶνας, 1. 11. τό 
χοίρους, οἵ Ὀτεαά (3), Ψ11. νἱ]}. 5 
χόρτον, 11. νἷ. 1 
χρῆσθαι ἀπα τε{1 σοτηραγαά, 11. ν. 11 

ΨΊΣ. 11. 25 
-- ψΊΓἢ ἀσοιι5., 11. 1. 14 
χρυσοβάλανος, 11. 111. 15 
χώρᾳ, ἐν χωρ. ἀνδραπόδων, Ψ. νἱ. 13 
χώραν, κατὰ χωρ. ἀπιέναι, ν1. ἵν. 11 

ψέγειν, ΨΊΙ. νἱ]. 43 
Ψιλοί, 1. 11. 3 
ψιλουμένους, ΤΥ. 111. τό 

ΠῚ: 

ΑΡα-Θ Πα, 11. ν. 1 
Αἄδπα, ρ]αΐῃ οὗ, 1. 11. 22 
Αἀϊαπηδη, ΙΓ. 1. 2 
᾿Αἀταχγηγίίιαμη, Ψ11. ὙΠ. 7 
Ἀεργυρί, 5ἴαίε οὗ, 11. 1. 14 
ἌΡ Δ) [6 Ώ1ΖΙ, ΨἹ. 1ν. 4 
ΑΚΡαζα, 11. ἵν. 13 

ἴατϑ οὗ ΑἸεχαπάευ, 1. ἵν. 1 
Απιδηιβ ΜΙΟΠ5, 1. 11. 22 
ἈΡδτηβα, 1. 11. 7 
ἈΡοΙ]]οηΐα, 11. γ11]. 5 
ΑΡρβαχιιβ, {πῸ6, [ν᾿ υἱἱς 18 
ΑὙααΡία, 1. ν. 1 
Ατδβ, ἴΠ6, τιν. νἱ. 4 
Ἄταχου, ἔπ. Τὸν. τὸ 
Αὐπιεπο- ΟΒΑΙΎΌΕ5, 1Ψ. νἱϊ. 15 

ω 

ἜΧΕ Ζ7Ζ2710 ΟΥ̓Δ 

ὥκλαζε, ΝΙ. 1. 10 
ὠμοβόεια, ΤΡ. νἱϊ. 22 
ὡμολόγητο, 1. ἴχ. 14; Ι. 11]. 0 
μοὺς καταφαγεῖν, ΤΥ. ν11}]. 14 
ὠνουμένους, ἘΠ. 111. 27 
ὡρμημένους οἴκαδε, 111. 11. 24 
ὥρμηντο, Ὡ εν δ ἃ Ε 

ὡς ἐν τοῖς ὄρεσιν, 1Ψ. 111. 30 

- ἐπὶ πῦρ, τν. 111. ττ 

-- Ππρηττησ΄, 1Ψ. 111. 30; ΜΙ. γ. 28 
- τεἀυπήδηΐ, 1. ν. 8, ἰχ. 23; 11- 1. 

41 ν- νἱ. 2ὸ 

- ψ ἢ 84]. 1. 1.2 
-- ψ ἢ σεη. 40.5.9, 1. 1. 6, 11. 6 
- ΙΓ Ραγίοῖρ., 1. 1. 3, 11, 11. 15: 

ΤΙ. 1. 21 ἸΤΎΚΗΣ ὙΠ ΠΥ 
Δ ηα ἄν, ΨἹΙ. ν]]. 30 

-- ἢ ῬΤΘΡΟΒΙΓΙΟΉ, 1. 11. 1 
ὥσπερ ὀργῇ, 1. ν- ὃ 
ὥστε, ΜῊ 1Π616., 1. 1. 8; 11. 11. 179 

ἶν. 26; 11. 1..2; ἵν: ἢ΄. 23 
Ἰπῆπος 1 1. ἘΣ Εν ΤΠ 

Ὑ]]. 17 

ἵν. 12 
ὠτίς, 1. ν. 2 
ὦφελε, 11. ἱ. 4 

ααα!γιπσ οἷασβα, ΓἹΙ. 

ΘΕΘΕΚΑΡΙΗΓΘΙ ΕΣ 

Αὐρα-οΠαὶ, ἔπε, τν. νἱ]. 18 
Αὐτθιηϊβίαπη, Ὀαί]6 οὗἁ, 111. 11.123 
Αϑίηθϑβ, ν. 11. 4 
ΑΞρεπάμ5, 1. 11. 12 
Αβϑυτῖα, εχίεηΐ οὗ, 11. 1ν. 27 
Αἴαγηθαϑβ, Ψ11. νἹ]. 8 
ΑΙ 6Π8, ΠΕΙ 411165 πα τενεπμα, ΨΙ. 

1. 27 

ΒαΡυ]οηΐα, νΊΠ]Πασδϑ οὗ, 11. 11. 13 
ΒΘΖΑΌαΘ, 11. ν.1 
ΒΙΞαπίῃθ, Ν11. 11. 38, ν. 8 
Βι γηὶ, {πε, ΝΊ. 11. 17 
ΒΙΓΠ15-5α, {Π6,| 1. ἴγ. 2, 3 
Βυτπηηδάιι5, {ΠῈ, 111. 1Υ̓́.1 



ΧΑΧΦΘΈΕΙΑ ΖΩ͂: 

Οδεπαβ, 11. ἵν. 28 
Ο(αΙρε, νἹ. 11. 13, 111. 10, 1γ. 2 
Ο(ατα πο απ, {Π6, [ν΄ 1. 2 
Οαγβιβ, {Π6, 1. ἴν. 4 
(αβίαμα, ν. ἵν. 29 
(αβίο]αβ, 1. ἰ. 2 
ΓΟ αἰαττπδοίεβ, {Ππ6, 1. 11. 7 
Οανϑίυ! ΟπΊριι5, 1. 11. 11 
(εἰαδηδε, 1. 11. 5. 7 
Ο(επηίηΐθϑ, {ΠῸ6, τν. 111. 1 
(εγαπιοιτπ ΕὈΓΙΙΏ, 1. 11. 10 
Οογάαβιιβ, ν. 111. 2 
( ευτοηϊιτη ἢ, Ψ11. ν11]. 7 
ΟΠ αἸσθάοῃ, νἹ. νἱ. 28 
(Πα) δαὶ (ΠΑ 065, ᾿ν. 11. 4; ν. 
ΟΝ 

ΟΠΑ]α5, {Πε, 1. ἵν. 9 
ὉΒαΙγ ες, Ἐπ6) ΤΥ. 1. 5. ΝΟΣ 
ΟἸΠμαυπηαηάδ, 1. ν. τὸ 
ΟΠ ΙοἸκ, ρα85 οὗ, ιν. 1. 26 
ΟΠ Ύβοηθβ6, {Π6 ΤΠγαοίδη, 1. ἱ. 9 
ΟΠ οηδ6, 1. 1Ϊ. 6 
ΟΠ  ΒΟρΟ 5, ΨΊ. 111. τό, νἱ. 38 
ΑἸΠποαη (αΐθ5, {Π6, 1. 1. 2ἱ 
Οοράπιιϑβ, {Π6,1. 11. αὶ 
(ΟΙοΠΐδαη5, [Π6, 1. νὶ]. 9 
(ΟἸοββαε, 1. 11. 6 
Οὐοτοπαα, ν. 111. 6 
Οοιϑβοίε, 1. ν. 4 
οΐγοσα, 0 ν. 2 
Ὁ ΉΠΑΧΑ, 1, χ, ΤΕΡ ΤῚΣ: 11: Ἐ3; ἘΠῚ: 1, 2; 

Ἀν 1. Υ2 
Ογίοτιιβ, ν. νἱ. 6 
Ογξίουβ, Ν1]. 11. 5 

Τρατηδ]ῖα, ᾿ν. ν 11, 2 
1) 84}8, 1. 11. 20 
Τλαγάαβ, {Π6, 1. ἵν. τὸ 
Τ6 πιπη, ῬαίΈ]6 οὗ, 111. ἷ. 14 
ΠΕΙΡΉΙ, ν. 111. 5 
Πεἰΐα οἵ ΤὭγαςθ, ν τ]. ἷ. 35 
Τ᾿δογίαηβ, [Π 6, ΝΊΙ. ἶν. εἰ 
ΤΙ ΥΘ ΚΙΥ, ᾿ν. ἵν. 2 
ΤοΪορα5, {Πὸ, 1. 11. 6 
Τουίβοιβ, 11. 1. τό 
Θχ]αθ, (Π6, ν. 1. ὦ 

Ἐοραΐδῃα, 11. ἵν. 25} 111. Υ, 16 
ἘΡΙΡΒαπδα, 1. ἵν. 1 
ΤΕ χΖγοοσω, ἸΡ. 1. 2, ἰν. ἢ 

σἘΕ ΟσΚΑΗ7ΟΑ 2. 615 

ἘΠΡΉγαίθβ, {Π6, 1. ἵν. ΤΙ 
σΠδηΠΕ]5 οὗ, 1. Ὑ]]. 15 
εαϑβίεγῃ, ἵΝ. ἵν, 3) Υ. 2 

ἘαΤΡα5, ἴΠ6, 11. 11]. τὸ 

ἘΠΙΠΟΙΪΕ, 111: τ. 15 
ΕΎΏΥΪΚ, ΙΥ. ἷ. 2 

(δπι5, ΝΙΙ. ν. 8 
Ογιμηηΐαβ, 1. ν]]. 10 

ΗΔ]Ίβαγηδ, 11. ἷ. 33 ΨἼ1. ὙἹΙς 17 
Ηδίμλοῃθ, ΨἹ. 1. 15 
ἩΥρᾶβιιβ, {Π6, 1ν. ν]]. 18 
Ἡββαῃ ΚΙ ῃ5ῃ], ν. νἱ. 5 
ἘΠΟΥΘΟΙΕΑ, τς 1. Ὁ; 11 0}. 2.) ΥἹ5. Μ' 1 

τς Υ 
Ἡγτοδηΐδηβ, (ἢ 6, Ψ11. νἱ]ὶ. 15 

Ἰασονία ἀκτή, ΝΙ. 11. 1 
Ιοοηΐατη, 1. 11. 10 
144, νΙ1. ν!. 7 
ἱερον ὄρος, Ψ11. 1. 14, 11]. 3 
1π|5. ἘΠ ιν - νΙ: Ὁ 
158, σδῃα] οἵ, 11. 111. 1Ὸ 
1ΘΡΙγ, ν΄. νἱ]. τ 
1595, 1. ἵν. 1 
Ια θα]αΐ, 11. ἴν. 13 
1βίμτηιβ, {Π6, 11. νἱ. 3 

Τ|ΡᾺ] 74], ΠΙ. ν. 7 
ΤΖίγαῃ 1θη υὐπῖδυ, τν. 1. 2 

ῬΙαΐη οἱ, 111. ἶν. 37 
Ταχὰκ 5α, [Π6, 1. νἶ, 15 

ΚΚααϊ Κευγ, νἹ. υἱ. 38 
ἸΚααἰβίγθῃ, 11. ἷν. 12 δηά Αγρρεπά. 
Καϊῆκδη Αααβὶ, ν1. ἱν. 3 
ΚΑΙ Θῃϊγραῖΐ, 11. ἶν. 28 
Κατγὰ δι, [Π6, ιν. ἰν. 2 
Καῖβ, τοδα ἴο, 1. Υἱῖ. 15 
ΚΠ, ν]]ΕΥ οὗἁ, 111. ἷν. 21 
ΚΉδηπιιβ, {Π6, τν. ν. 2 
ΚἼαπιι5 Κι ΔΙ ἤ5ῃιϊ, 1ν. ν. τὸ 
ἘΚ ΠαΖΙγ, [Π6, 111. 'ν. 1 
ΚΠοΙαί Τάρῃ, τν. ν 1. 9 
ΚΙὨογάδβδη, [ν᾿ Υἱ. 5 

ΤιΑτηρβᾶσιιβ, Ψ11. ΠΣ 
1, Ατῖϑβϑα, 1. 1. 10; 11. ἷν. 7 
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Ταἰπιις, {Π6, 1. 1. 6 
πε τς ἢν. ἢ 
Τ γοεαπῃ, ἴΠ6, 11. Ἱ]1. 1 
Τγοῦξ: ἀπὸ. 1 τς ΟΣ τ ἹΣ ἀξ 1ΠῚ 

1. δ; Ψ1.11.1 

Μαοϊβίαβ, 11. ἵν. τό 
Μδούοηθβ, {Π6. 1Ψ. 111. 1 
Μαγαίμομ, Ῥαί]6 οἵ, 111. 11. 11 
Ματσγάοηι (9), {Πε, τἀν. 11]. 4 
Ματζοπθα, 1. 111. τό 
Μδγϑγαβ, ἴῃ, 1. 11. 7 
Μαβοδβ, {Π6, 1. ν. 4 
Μοδηάου, [Π6, 1. 11. 5, 7 
Μεάϊδη Νἥ 411, [Π6, 1. νἱϊ. 15; 11. ἷν. 

12 ΔΠ6 Αρρεπά. 
Μεϊαπάϊίαθ, {πΠ6, 11. 11. 52 
ΜεΙπορ Παρ, [Π6, ΝΠ]. ν. 12 
Μέεβρ1]α, 111. ἵν. ΤῸ 
Μειμυάσιμη, ν΄. ν]. 20 
Μιείαβ, 1. 1. 6, 11. 2, 3 
Μοββυποθροὶ, {Π6, ν. ἵν. 2 
Μοβαϊ, 111. 'ν. τὸ 
Μυτδά 51:1, ἴΠε6, 1ν. ν. 2 
Μά ΞΗῃ, Ρῥἱαΐη οἵ, ιν. ᾿ν. 7 
Μγιίδπάια, 1. ἴν. 6 
Μγϑίδῃβ, {Π|6, 11. ἡ. 13 

ΝΑΠΥ Μαῖα οὐ ΜΑΙ, 1. 111. 0 
ΝΕοπίοΠι5, 11. ν. 8 
ΝΙγαα, σαβί]6 οἵ, 1. 11. 23 

Ξι 6 ΟΠ ἰνν ἢ 
ΝΊΠον θη, [θυ ΠΥ οὗ, 111. ἱν, 18 
ΝΙΡΠαίαβ, 1. 1. 3 

Οεπίαποϑ, {ΠῸ, 1. 11. 6 
ΟΡΒυυ μι, Ψ11. Ψ111. 5 
ΟΡ]5, 11. ἷν. 13, 25 δῃά Δρρεῃά, 

Ῥαοίοϊιβ, {Π6, 11. 111. 15 
Ῥδρῃ]αρσοηΐα, ν. ν. 6 
ῬΔΥΔ]1ΔΠς, ἴῃ6, ΝΙ1. ἱν. 11 
ῬΑ ΤΙΤη ὙΠ 11 ἢ 
Ῥδυσμαϑία, 1. ἷ. 2 
Ῥαυ θη), Ψ11. ΜΠ]. 15 
Ῥαγίμεπῖαβ, {ῃ6, ν. νὶ. 9 
Ῥαγυϑαίῖβ, ν Πα ρῈ5 οὗ, 11. ἵν. 27 
Ῥεάϊδθδῃϑ, ἴῃ6, ΥἹΙ. ἱν. 11 
Ῥεϊίδθ, 1. 11. 1Ὸὸ 
Ῥεσακ, ἰν. ἷν, 7 

ἌἜΧΡΕΨΧΖΩ͂Θ ΟὝΣΩΟΣ 

Ῥεύρδπηιβ, ΨῚ1. ν11]. 8 
Ῥευηἐπαβ, 1: 1, Ὁ; τ. νἱ, 2: ὙΠ 

11. 8 
ῬΒΑγηδοῖδ, ν. ἱν. 29) ν. 3 
ῬΒαβίαηθ, ρ]αῖη οὗ, τιν. νἱ. 4 
ῬΠδβίδηϊ, ἴῃ 6, 1. ν]. 5 
ῬΠΑβῖβ, {πε6ὸ (ο] Πϊδη, [Ρ. νἱ. 4; ν. 

νὶ. 36 
ῬΉΪ]Ιυ5, ΝΙ1. ΝἼΠ1.1 
ῬΠΟΙΪος, ν. 111. τὸ 
ῬΉγβουβ, {Π6, 11. ἴν. 13, 25 
ῬΙΏδΙιϑ, [Π6, 1. ἱν. 1 
ῬΙΞΙ Ιαη5, [Π6, 1.1. 11 
ΙΑ αΘα, 111. .11. 129; ΥΠ: {15 
Ῥβαγιβ, [ἢ 6, 1. 1ν. 1 
ῬΥΐΪδε. 1. ν. 5 

Θγτῖδθ εἴ ΟΠ]Π]οἶδθ, 1. ἷν. 4 
Ῥυγδμηιβ, ἴΠ6, 1. ἵν. 1 

Εδάννδῃ, ἵν. 111. 5 
ἘΠΕβεη, 5ϊἴε οἵ, 11. ἰν. 7 
ἌΠΟοβιι5, 1. 11. 22 

Θαάτι, τν. ΠῚ τς ἵν Ἢ 
ΘΔΙΆΤΩΙ5, 1. 11..0} ΠῚ 11: 12 
ΘΑΙΤγά6ββιι5, 11. ν. 12 
ΘΆΠΗΙ, ἘΠ6,.1ὺ. ὙΠ|. Τὸν ΣῈ 
Θαγάδς, 1. 11. 2 
5615, δ: τη. 7 
Θουίμηὶ, [ῃ6, τ᾿. ν]}}, τ8 
ΘΕΙγ τα, 11. 11. 28 
Θ6ΠΗ, 11. ἵν. 28 
ΘΒΠαχ ΔΠαΪ, Ρ]αΐη οἵ, 11. ἡ. 1; 111. 

12 
544 ΝΙμγαα, 11. ἷν. 12 δῃᾶ Αρ- 

Ρεπά. 
ΘΙΠΟΡΒΕ, ΨΙ. ἱ. 15 
ΘΙζίαϊκΘ, 11. ἱν. 12 
Θραγία, 411165 οἵ, 11. 1. 28 
ΘΙΥΠΊΡΠΑΪΙ5, 1. 1. 11 
Θιι5α, 11. ἵν. 25; ΠΠ᾿ ν: 15 
ΘΌΨΔΗΪ,, [ἢ 6, ΙΚ. ὙἼΠΕΣ 
Θγγα, εχίθηϊΐ οὗ, 1. ἵν. 19 

ὝΔΟΟΗΝΙ, {Π6, ΙΝ. "Ὑ]. 5 
ἼΔΟΟΙΓ, ΙΝ. ν 1]. 1 
Ἴατϑιιβ, 1. 1ἰ. 23 
Ὑχυσαθ, ἘΠῸ: ας τ|ῦ 2 
ΤΕΙεΡροδβ, [Π6, 1ν. ἵν. 3 
Τδιη6Π15, Ι΄. ἱν. 15 



ΤΑΙΦΘΕΧ (1. 

Τουϊῃταηϊα, 11. 1. 3: 11. ν]1}. 17 
ὙΠΑΡρβδσιιβ, 1. ἵν. 1 
ΤΠερε ΗἩνγρορίαοῖα, Ψ11. ν111. 7 
ΤΉΘΟΠΕ5, τηοιϊπηΐ, ΙΝ. Υν]]. 21 
ὙΒαμίβοντα, ν. νὶ. 6 
ὙΒουηοάοη, {Π6, ν΄. νἱ. 9 
ὙΒΕΙΠΏΟΡΥΪΔΕ, 111. 11. 13, 1ν. 25 
Τῆταςα, Αϑἰαίϊὶς, νἹ. 11. 17 
ΤΏτγαςσαϑ, ΒΙΓΉΥΩΙ, ΝΊ. ἱν. 2 
ΤὨυ͵Ι, ν. 1. 2 
ΤΉ ΌΥΙΠΊ, 1. 11. 13 
“ΓΗγπίδησβ, [Π6, 11. 11. 22 

ΡΙαΐη οὗ, ν1. ἰν. 2 
ΤΙΡαΥΘηὶ, ν. ἱν. 2 
ΤΊρτΙβ, Π|1|6, 11. ἵν. 13 

Ράββασα οἱ, 111. ἵν. 1 

ῬΕΑΘΒΟΜΑΞΣ. 

Τιρτὶβ, Βουσοα οὗ, ΙΝ. 1. 3 
ΙΝ ΠΡ Ὶ 
ἼγΑΡΘΖαβ, ΙΝ. ν]1]. 22 
Ἴγαμπα, 1- 11. 20 
Ὑγτίδθαμ, 1. 11, 14 

ότο 

ὙΕΙ͂ ΗΠΠΙΚ5, [Π6, 111. ἰν. 24 

Ὑ 4184} Τρ, [Π6, ΝἹ. 11. 10 
Ὑ αἰδη)ῖ Καϊἤκζδη, νἹ. ἱν. 3 

Ζαῦ, ἴῃ, 111. 111. 6 
ΖΆ8, τἴῃ6 τδδίευ, ΠΡ Ὸ 
Ζάκῃα, ρΡ]αϊη οὗ, 11. ἷν. 24 
ΖΕΙΌΙ5, ὑπὸ, 111. 111. ὅ 

Τ᾿ ἘΒΙΞΘΟΝΟ ΤΙΣ 

ΑΡτοσοτηδ5, 1. 11]. 20 
Αὐςμδθδηβ, βεοεββίοη οἵ, ΨἹ. 11. 9 
ἈΑΘϑοδίηθβ, ΙΝ. 111. 22 
Αραϑίδϑ, 1. ΥὙἱῖ. 11; ΟἹ. 1. 30, "1, 4ν 

νἱ. 17 
Αρῖδβ, οπαγδαοίευ οὗ, 11. νὶ. 30 
ΑἸοϊθία 65 ἴῃ ΤΏγαςσθ, 11. 111. 10 
ΑἸΕχαπάεσ 5θνοσιϑβ, 1Υ. 'ν. 7 
ΑΠΊαβίγβ, 1. 1.1 
ΑμΑΧΊΡ 5, ΝΠ. 1. 2 
ΑΡΟοΙ]οπῖι5 Ἀποάϊιρβ, χαοίεά, νἹ. 1]. 

2 
Αὐδχίοῃ, ΥἹ. ν. 2 
Αὐϊϑῖθαϑ, 'ν. νυν]. 20 

ΑὙβΈ65, Πς συαπ)πηαγΐαη, 1. 1. 1 
ΑὙβρραβ, 1. 1. 1ὸ 
ΑὙὐβίοηυσαιβ, 1. Υἱϊ. 11 
Αὐβίορῃδηθβ, ϑυρροβίεα, 11. 1]. 

“6 
Αὐγίδῃ, αυοίβα, 11. 111. 13 
Αὐϑᾶςθβ, 1. 1. 1 
Αὐταρῃ θυ 65, 111. ἰϊ. ΤΙ 
Αὐΐαχουχεβ ΓΟηρΡΊΤΏΔΠ115, 1. 1.1 

Μηρδιηοη, 1. 1.1 
Αὐΐαομαβ, εν. 111. 4 
Αἰδεπίδηβ, οἱ ἀἰνίβίοη οὗ, νἹ]. ἷν. 

ΓΠ 
Αἰἴοβϑβαᾶ, 1. 1.1 

Αἰὰβ θεὸ, ϑυρσεβίοα, [ν. νἱῖ]. 
14 

Βαοοη, ΤΟΥ, χαοίαά, 11. ἷ. 12 

(ΑἸ ]Ππδοι5, ΝἹ. 11. 4 
1Π6 ΡΟ] πη ἢ, 111. 1. 12 

Οαγδηβ, οΠασδοίευ οἵἅ, 111. 11. 23 
(αίμ]]ι5, φαοίθα, 111. 11. 9 
Ορύρείιβ, ἀθϑοθηΐ αἰζεσ, Ν1. 11. 2 
Ο(υβοθὶερίεβ, Ψ11. ἷ. 14 
ΟΠ αγηλίηι5, 11. νὶ. 38, νἱ]. 56 
ΟΠ ΠΒΟΡΠ 5, ἀσσερίβ σομηιηδη, ΝἹΙ- 

Ὦ 
--- ἀξαίῃ οὗ, νἹ. ἷν. 9 

τηϊβϑίοη οἵ, νι. 1. τό 
---ὀ ροβιίοῃ οὗ, 1Π: 1. 
37 

ΟἸδαρογαβ, Ψ11. ΨἼ1Π.1 
ΟἸξαπάθυ, νι. ἴν. 18 
ΟἸΘαποΥ, Ψ11. 1.1 
ΟἸδδγοπι5, αἵ νατίαποβ ἢ Μεποη, 

11. ν. 28 
ΠΟΠΑγδοίου οὗ, 11. 1.1 
ἀδοεῖνεα ὈΥ ΤΊββαρίθυη 65, 

Πον. 24 

ἹΠΈΘ ΟΣ 11. ὙἹ. Ὁ 
1|6 οὗ, 1. 1.9 

χνἹ- 



6τ6 

ΟἸΘασοπι5, το αἴτοὴς νυ ἢ (ἰθϑίαβ, 11. 
ν. 30 

ΒΕ ΕΥΙΥ οὗ, Π1Ι. 11. 231 
ΟἸΘΟΙΊ6Π65, 11. 1. 3 
(οεγαίαααϑβ, ΝἼΙ- 1. 33 
(ἸΕΞΙΑΒ, 1: ν111- 20; 11- 11|- εν Ψ: 50; 

ν]. 29 
Ογῃηΐβοιιβ, ΨΙ1. 1. 13 
Ογτι5, [Π6 γου σοῦ 

Δοοιβθα ὈΥ ΤΙΒΒΆΡΠΘΥΠ65, 1, 
1. 2 

ΔΥΤΩΥ͂ Οὗ, 1. 11. 2,9, 11. 10 
ΟΠ αγδοίθυ οὗ, 1. ἴχ. 1--ὁηα 
ΘΟ]]θοῖβ ἴγοορϑ5, 1- 1. 6 
ἄξαιῃ οὗ, 1. ν11]. δύ 
ΘΑΥΥῪ ΠΙΒίΟΥΥ οὗἁ, 1. 1.1 
Ἰθανεβ ϑαγάεϑβ, 1. 11. 5 
ΒΔΊΊΔΡΥ ΟἵὨ, 1. 1. 2 τὸν ἢ 

ΠΤ πς ΠΠ ΤΠ 1Ρ 1 
Οὐςἤμι5 οὐ Νοίμιιϑ, 1. 1.1 
ἴη6 Ῥρϑυβίδῃ, 1. 1.1 

ἘΣ ΔΕΙ5; ΤΠ: 11 ΤΙ 
Ἰ)επηαγαίῃβ, 11. 1. 3 
ΠΘΕΣΙΡΡΙΞ, ΜῈ- 1 32.) ΜΙ Ε 
ΤΙοάογιιβ, σαοίθα, 11. 1. 12 
Τλῖορσθηθβ ἴΠ6 Ογηῖς, ΝΙ. 1.15..ὄ 
Τγταοοπίϊιβ, ΝΊ. ν]. 30 

ἘΡαμηπηοηαβ, 11. ἰν. 7 
ἘΡΡΙβίμβηββ, 11. ἰν. 7 
ἘΡγαχα, 1. 11. 20 
ἘΠ Θοπῖοιι5, 11. 1. [2 
Ἐλιο]Ι46ς, ΝΙ1. ν 1]. 1, 6 
Ἐ ΒΙΟΙοΙ 65 (9), ντ. νη]. 6 

ἙἘτοπίϊΐηα5, σαοίοθα, 11. νἱ. 10 

(ὐαυ εβ, 1. νἱϊ. 5 
ΟἸὰΞ; τοῖν: τὸ; 6 1 ΠῚῚ: 2 
(Οηρυ 5, 11. ν11Π. 8 
(ὐοΥρίαϑβ, 11. νἱ. τ 

Ἡδροβαπάδθυ, Ἱ. 111. 5 
Ἡ ]]1ὰ5, ΝΙΙ. 11. 8 
Ἡίδο]θβ, {πΠ6 συϊάϊηνσ, ΥἹ. 11. 1590. 

24 
Ἡ εγοάοίις, σποίεα, 111. ἵν. 25 

βιρσσεβίβα, ΠΙ|. ν. 9. ΙΝ. 
ἢ]. οὉὅ 

ἜΧΤΕΧΖΖΘ. ΟΣ 

ἩοτΊΕΙ, ϑβιισρεθίθα, 1Υ. 11. 3, ὙΠ, Ὁ, 
τῇ; ΠῚ 1 ἢ 

ΤΡΗΙογβίθβ, 11: 11. 20; ΨΠ:. 11. 18 

1 πογοίϊπ5, βισσοβίβα, ᾿Νν. ἵν, 13 
Ταασα ]} ] 5, [Ν. ἵν. 7 
ΤγοΙϊαθ; ΤΝ- 1ἴ. ΟΖ 
Ἰογοοι, νὴς ΤΠ 
Τγουγρσαβ, ΙΝ. 111. 17 

1ανγ5 οὗ, ΥἹ. νἱ. 23 
1 γϑδη 6 υ, 111. 1. 5 

Μαβδϑαάεθβ, 1. ν. 1 
Μαΐϑγαβ, 1. 11. 8 
Μανυῖαὶ, αοῖθα, 11. 111, 15. ν. 10 
ΜΕ δα, αἰ ἵν ΤΊ 
Μϑδάοοιι5, ΝΠ. 111. τό 
Μοπθη, 1. 1. δὲ Σὲ ἢ 11 ἵν. Τὸ 

28 
σΠαύδοίοθυ οἵ, 11. νἱ. Ζ21---22 
[αἴθ οἵ, 11. νἱ. 20 

ΜΠ] δα, 1. Σ. 112 
Μ|ηἴο, 1. Χ. 2 
Μη ΙΟοσυ 65, 11. 11. 7 
ΜΙ αίεβ, 1. 1. 15 

Μγϑίδῃβ, ομαγδοίθυ οἵ, 111. 11. 23 

ΝΟ, ΥἹ. 11. 13 
ἀἰϑαβίου οἵ, 1. ἵν. 24 
ΒΕ ΟΟΘββοῦ οὗ ΟΠ ΘΙ ΓΊΞΟΡΠΙΙ5, ΥἹ: 

ἴσο ΣἹ 
ἽΝΑ ΟΠ 5, 111. 111. 5 

ΟΥΠΠΖΩ; 1- Ἱ: ἢ 
Οτοηΐδϑ, 1. νἱ. 6 11. γε 8ὲ τὰ τὰ 

4; ἵν. 2 
Οβδίδῃθϑ, 1. 1.1 
ΟΥ̓Δ ΓΕΒ, ΤΠ ΟΣ , 

Ῥαδυί Πα ἀΥΟΠΘΥ 5, 111. 111. ΤῸ 
ῬΆΥ ΒΔ 5, 1. 1. 15 ΠῚ τῇ 

ΨΙ]ΠασῈ5 οὗὨ, 11. ἵν. 27 
Ῥουβίαη ΔΥΌ ΠΟΥ 5, ΠΠ. 111. 7 
ῬΠΑΥΠαΌΔΖιιβ, ΝΊ. ἱν. 24 
ῬΉΠΙΘβῖ5, 1Ν. 1ν. 10 
ῬΗγυπίομι5, 1Ψ΄. 111. δύ 
ῬΗγγηΐβοιβ, Ν11. 11. 1 
ΒΙρίθσυ τον 5 
ΡΙΒΙ4Ἰαη5, ἴῃ 6, 111. 1.9 



ΧΆΘΩΧ 7 

Ῥο]]ΐβ, ΨΊΙ. 11. 5 
Ῥο]αβ, 1. 11. 5 
ΡοΟΙΥΡῖα5, αυοίεά, 11. 11. 4 
Ῥοϊγπηίςιιβ, 11. νἱ. 28, νἱ]. 56 
ῬΊσοῖος, 11. 1. 3; ΨΕΙ. νἱ ἢ. 17 
Ρτορεσίϊιβ, βυσσαβίεα, ἹΨ. 111. 3, ἶν. 

13 
ῬΙΟΧΘΠΊΙΒ, 1. 1. 1Σ 
------- ομαγδοίου οὗ, 11. ν]. τό 

τα] τ οη5. ΜΠ ΧΕΠΟΡΠΟη, 
11. γ. 37 

Ἰλα εἰρη, χαοίεά, 111. ἴν. 17 
λαμ ΡΠ ϊα5, 1. 1. 9 
Ἐποάοριιπα, 11. ᾿ν. 8; 1Π1|. ἵν. 13 

ϑαάοοσιι5, Ψ11. 1ΐ. 21 
ΘΑΠΊΪΙ5, 1. 1. 21 
Θϑαίῃε5, δηϊθοεάδηϊςβ οὗ, Ψ11. 11. 35 

ΕΠΡΙγα οὗ, ΝΠ. 1. Κ 
----- τόσα ἴῃδπ Ομ, ΨΙΠ1- 1. 5 

ΘΠ] ηπ5, Ψ11. ἵν. τ6 
ἘΠΕ ρας ΤΩΣ ὋΣ ΨΙ1ν 11. 2: 
ϑοογαῖεβ, σμασδοίευ οἵ, 11. ν]. 30 

Θορμδεπείιβ, ᾿ν. ἵν. 109; 1. ν. ΠῚ 
ΘΟΡΠΟΟΪΕ5, βυρσεβίαα, 111. 1. 38, 42, 

ἢ. 10; ΙΙ. νΥἱ. 26 
ϑοβίϑ, 1. 11. 9 
ΞΥΕΠΏ 6515, 1. 11. σύ 

Ταδοϊίυβ, πυρσσοβίθα, ΗΠ. 11]. 7 
ἜΒπΙΟΚ, 1. 11. 21, ἵν. 2 
ἼΕΙα5, ΥἹΙἝ. 11. 22, . 1 
ὙΠεορἨταβίαβ, φιοίςά, 11. 111. 13 
ὙΠΕΟΡοΙΊρι5, 11. ἵν 12 

᾿ὈΕΑΒΟΜΑΞΣ. 

ΤΕ τοη, ΨΙ1. νἱ. 1, νἹ]]. 24 
ὙΠαογαϊάεβ, βιισσεβίεα, 111. 1. 38 
ΙΔ ΞΙ ΘΝ. ἘΓΙΟ11: 522 νὴν 1: 532 
ΤΙΠΡΑζΖιιβ, ΙΝ. ἷν. 2 
ΤΊΒΘΑΡΒΘΓΠΕΒ, 1. ἴ. 1; ΨΠ1. 1.1 

ῬΟΙΙΟΥ οὗ, 11. 1ν.1 
------ ΥΟνναιαθά, 11. ν. 11 

Το]τη1465, 11. 11. 20 

61] 

ψα θυ. Μαχίηγιβ, σαοίθα, 11. νἱ. 
Ιο 

ΜΈΕΙΡΊ], βαυσρσαβίαεα, 111. 111. 10, 17 

ΧομοΡΠοη, ρα οὗ, 1. ἷ. 14) 251 ΙΓ΄. 
τὴς τό, Τὴ 90: ἱς Ἐν 15. Ὁ ΥΣ 
σΠ]. 111. 46, νἱ. 34 

ΠΠαγαςοίου οἵ, Ψ11. ν111. 3 
αἰνίπεβ Ὺ 5δογϊῆσε, ΨΊΙ. 

111. 18 
ΕΧΙ]6 οὗ, ΥΙΙ. νἹ]. 57 
τὲ τηε πίη οὗ, 1. 111. 15 
[ΟΥΠ74] 1ηἰγοα ποίΊοη οὗ, 11. 

ΓΑ 
------ [ΠσπάβηΡρ ἢ ῬΤΌΧΘΠΙ5, 
11 ὁ ΤῈ 

Ϊῖ5. οἴδογθα {Π6 σομηπηδηῶ, 
ὙΠ Τὶ 

ταις 6 5. 17 ΥἹ. 1.21 
Το]ατοηβ. νν11 ΤΙπηαβΊοη, 

ΨΙ; 1.32 
βανεα Ὀγ ϑοογαίεβ (9), 11. 

1518 

ΒΌΓΓΘΠοΥθ [15 σοΟΙΠΠΊΔηΐ. 
ΨΙΙ. ν]]]. 24 

ΟΑΜΒΕΙΘΌΟΘΕ: ΡΕΙΝΤΕΘ ΒΥ (.]. ΟἸΚΑΥ͂, Μ.Α., ΑΥ ΤΗΕ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΕΚΕ55. 





ΟΑΝΒΗΙΠΏΘΕ υδΝιν ΕΠ ΙΤΥ ΡΠΈΕσΟ, 
ΠΕ ΒΊΡ ῬΈΕΙ 55 5Ὲ ΕἸ, ΕΙ5. 

Ι. ΟΒΕΕΚ. 
Αὐἱδύορμϑηθθ. Ανϑϑ--]υῦτ5-- απ. ΒΥ ΝΥ. Ὁ. ΟΒΕΕΝ, 

Μ.Α., ἰαῖε Αϑϑιίβίδηις Μαβίεσ αἱ Κυρὺν ϑομοοὶ. 35. δα΄. εδοῇ. 

Αυὐϊϑύουῦ!θ. Ουὐ]πθ5 οὐ ὕμ ῬὨΙ]ΟΒΟΡΗΨ οὗ Οὐομρι]εα Ὀγ 
Ερνιν αι ΆςΕ, Μ.Α., 1.1... ὙΤΠιγὰ Βαϊάου, Εἰ παγρεά, 4ς. δα. 

ἘΠι:ῚρΡ1 65. Ἠθυδοϊο δ. ΔΊ Τηιγοάποίίοῃ δηά (στ 4] Ν  ούδ5. 
Βν Ε. Α. Βεςκ, Μ.ἃ., Εειϊονν οὗ Τσϊμιεν Η4]1. 435. δά. 

Ηδτοι]θ5 ΕΌΤΘΩ5. ΔΙ [ηϊτοαιιοίίοη, Νοίεβ δηά 
Ἀμαῖγβῖβ. Βυ Α. ὅκαὺυ, Μ.Α., απά 1. Τ. Ηυτοηιῖνβθον, Μ.Ὰ. Νεν Ἐά. 42-:. 

Ἡἱϊρροϊ γι. ΒῪ ἣν. ὁ. ΗΑΡΙΕΥ, ΜΙΑ. [71 14ε }0γέ55. 

Ἡδετοαούῦυβ, ΒοΟΚ ΨΙῚ. Εαϊιεα δες Νοίεβ5, [πιγοάαοίίοῃ ἀπά 
Μαρβ. Βνυ Ε. 5. ϑηῦσσκβύυξοη, Μ.Α. 

ΒοΟκΚ ΨΙΠ]., ΟΠ 05. 1 Σοῦ. ΒΥ [Π6 βατηβ Ἐδίΐου. 35. 6. 
ΒΟΟΚΊΧ,, ΟΠδ8}5. 1-. 89, ΒΥ [εξ βαιης Εάϊίου. 545. 6. 

ἩοΙΟΥ. Οαγϑβου, ΒΟΟΙΚ ΙΧ. ΔΊ [πἰγοαποίίοη, Νοίεϑ δηὰᾶ 
Ἀρρεπάϊςε ὃν Ο. Μ. Ερρννακῦβ, Μ.. .-. δά. 

Οαγϑβον, Βοος Χ. Βγυ [Πε βϑᾶπη8 Εἀϊΐοσ. 25. 6. 
Τιυοΐϑηὶ ϑοιηηΐπτη ΟἸἼΘΥοη Ῥίβοδῦου οὖ 6 Τοῦ. Βγυ ΥὟΥ. Ε. 

Ἠειτμάν, Μ.Α., ΕΈ ον οὗ 81 Τοππ᾿5 ΟΠ] σε, (δπιυιάρθ. 35. δά. 

ῬΙαΐομῖβ Αροϊορία, ϑοοταῦΐ. ΔΊ [ηἰτοάποίίοη, Νοίεϑ δηά 
ἈρΡρεπάϊςεβ. Βγυ [. Αραμ, Μ.Α. 35. 64. ᾿ 

Οτῖῦο. ὙνῈΠ [πἰγοάποίίοη, ΝΝοῖεβ δηα Αρρεηαϊχ. ΒΥ 
πε βαπης Εἀϊίοσ, 2-. 64. 

ΡῬΙυύαγοι. Τήνθ5 οὗ ὕπ6 αυδοομῖ. ὙΝΊ [Γηἰτγοάιποίίοη, ΝΝοῖαθ5 
Δηα [μεχίσοπ Ὀν αν. Η. Α. ἤοιρεν, Μ.Α., 1.1... ὅς. 

Τα οὗ ΝΙοῖδθ. Βγ [πὲ βᾶπηβ Εἀἰοσ. 55. 
1106 οἵ 5.116. Βγ {Π6 βαῖὴςξ Εαϊΐοσ. ὄ-. 

ΘΌΡΠΟΟΙΘα. Οδαϊρυβ ΤΎΥΘΉΉτ5. ὅ0Ποο] ΕἸ τοπ, νυ Τηΐτο- 
ἀποιίοη αηὰ (ὐοπιτηεηίαγν Ὁν ΕΚ. Ο. ΤΕΒΒ, 1ἡτπ|.})., 1.1... 45. δά. 

Τππογάϊε8, ΒΟΟΚ ΜΙ. ΜΙ Νοίθϑ δπα [πίγοαποίίοθ. ΒΥ 
ἼΌΤΤΕΝΗΑΜ, Μ.Α. [1 ἐλε } γε. 

ΤῊ πὐτῦνα Αροβιαυβ. ΒΥ Η. ΗΑΙΠ5ΤΟΝΕ, Μ.Α. 425. 64. 
ΧΟΠΟΡΠο. Απδραβῖὶβ. ΜΈ Τηἰγοάποίοη, ΜΔΡ πὰ ἘΠρ 5 ἢ 

Νοίεβ, "γΥ ἃ. Ῥκετοκ, Μ.Ὰ. ὝὙνο νοὶβ. 75. 64. 

- ΒΟΟΙΚΒ 1. 1 ΤΡ. ἀπᾶ Υ. ΒΥ {πε 58π16. 25. 6ββ.ῇ. 
ΒΟΟΚΒ 11. ΝἾ. δὰ ΨΙ1. Βυ [ῃε βαῖηβθ. 25. δ΄. εδ οῃ. 

ΧοοΡΠοΩ. Ονὐτορϑϑᾶρίδ. ΒΟΟΙΒ 1. 1. ΔΊ [ηἰτοάποιοη 
αηὰ Νοῖεβ ὃῃῪ εν. Η. Α. ἥοιρεν, Μ.Α., 1,1... 2 νοὶβ. ὅς. 

ΒΟΟΚΘ [ΠΤ δηα Ψ. Βγ {με βαῖηθ ΕἙαϊΐου. 55. 

Ζογιαογ. (Οαηιγίαρε Τἤχαγελοισο, αυε αγία 7 αγ16. 
τ{τ|89 



2 ῬΟΔΣΙΟΦΙΧΖΟΝΘΟΟΣ 

1. ΑΤΙΝ. 
Βοᾶδ5 Ἐσοϊοϑίαϑυϊοδὶ Ἡϊϑύουν, ΒΟΟΚΒ ΠῚ. ΤΥ. Επαϊεα νψτἢ 

4 Ππἴε, Νοῖεβ, ΟἹ] οββαγν, Οποπιαβιίσοη δπᾷ [πάδχ, ὃῃ 1. Ε. Β. Μάνοξ, Μ.., δπὰ 
7 Ε- Πύὐμβυ, Ὁ.. ἈἘενιβεὰ Ἑαϊτίοη. 75. δώ. 

------ ΒΟΟΚΒΙ. 11. Βγυ [πε βᾶπιῈ ἘΠἸ το 5. [21 “ἦε }γέ55. 
σϑδϑϑατσ. 6 Β611ο α81116ο0, Οοιμητηθηῦ. 1. ΔΊ Μδαρβ ἀπα Νοίαϑ 

Ῥγν Α. 6. ΡΕβκετυ, Μ.Α., Εεϊονν οὗ Μαβάαϊεμε (ο σε, (δια τιάρε. 15. δα. 

----- Οοτημηθηῦ. 11. 171. 25. 

-- -- Οοιητησηῦ. 1. 11. 11. 5-. 

--- ο Οομηηθηῦ. ΤΥ. Ψ., ἀπα Οοτημηθηῦ. ΨῚ1. 25. ΕΔ .ῃ. 
Οοτμημηθηῦ. ΨΙ. ἀπα Οοιητηθηῦ. 111. τς. δ΄. ἐδ οἢ. 

Οἴοοσο. 6 Ατηϊοϊθῖα. Ἑ Διο ᾿γ 1. 5. ΚΕτρ, 1[1{|.})., ἘΞΙΟΥν 
οὗ σοην!}}5 πᾶ (δῖπβ (ο]εσα. Ἐενιβεά Ἑάϊτοη. 35. 6α,. ὸ 

Οἴοοσο. ὍΘ βοηθούῦιπθθ. Βυ πε ϑαπηα Εαϊίοσ. 35. 6. 
Οἴοοσο. ἴῃ αδίθμη θυσυθιι Δούϊο Ῥυῖπηα. ΔΊ Νοίεβ, ὈΥ 

Η. σον, Μ.4. :-. 6ά. 

Οἴοοτο. 1 0. Οδϑοϊστῃ Ὀἰνιπαῦϊο οὖ ἴῃ Ο. οσσθι Δούϊο. 
ἢ Νοῖες ὃν ὟΝ. Ε. Ἠεξιτάνν, Μ.Α., δὰ Η. Οονιε, Μ.Ὰ. 43:. 

Οἴοοτο. Ῥῃϊὶρρίο βϑοιηᾶθ. ΜΈ Τπιτοάποίίοη ἀπα Νοίεβ ὈῪ 
Ἂ- Ὁ: ῬΕΞΚΈΤΤΣΜΕΑ. 753: 6Ζ᾽: 

Οἴοοτο. Οταύϊΐο ὕὑσο Ατομία Ῥορῦϑ. Βυ |. 5. ἈΕιρ, [π{|.0. 
Ἐενιξεὰ Ἑάϊείοη. 25. 

Οἴοοσο. ῬΥ͵Ὸ 1,. ΟΟΥ̓ 6110 ΒΆΙΡο ΟτΥαῦΐο. Βν {ῃε βαπηθ. 1ς. 6. 
Οἴοοσο. Οτγαῦϊο ὕσοὸ Το Απηΐϊο ΝΠ]ΟΠΘ, ἢ ἘΠΠΡΊ 5 Νοίεβ, 

ἅτς., ΌνΥ ΙΟῊΝ ὅμυτῊὴ ΡύυτΟΝ, Β.10. 25. δα. 

Οἴοοσο. Οτδαύϊΐο Ῥγοὸ 1.. ΝυΥθμδ, ἢ ΕΠΡΊΞΗ [Γπιτοάποίοῃ 
διὰ Νοίες. Βυ Ὗ. Ε. Ηξιτλνυ, Μ.Ὰ. 43-. 

Οἴοοσο. Ῥσοὸ ΟἿ, ῬΊδμοϊο Οταΐΐο, ὃν Η. Α. ΗΟ ΕΝ, 11,2}. 
ϑεοοπά Εαἀϊτοη. 4.5. 6'. 

Οἴσοσο. Ῥτὸ Ρ. Οουπμθ]ῖο 5.11 Οταύϊο. Βυ 1. 8. Ἀειρ, 1ππ|.0. 
35. 64. 

Οἴοοτο. βϑοιηηΐπμι Βοϊθίομΐθ. ὙΠ [πιτοάιπιοίίοη δπαᾶ Νοίδϑβ. 
Ἑάιτεὰ ᾿ν ὟΝ. Ὁ. Ῥεαεμαν, Μ.Ὰ. 42-. 

Ἠοτδοθ. ἘΡΙ50165, ΒΟΟΚ Ὶ. ὙνΠΠ Νοίεβ δηά [πἰτοάποίΐϊοη ὈῪ 
Ε.. 5. ΒηῦυοΚΒΌκΟΗ, Μ.Α., Ἰαῖε ΕΈ]]ονν οὗ Εἰπητηδπιθὶ (ο]]εσα. 25. δά. 

Ιἦνν. ΒΟΟΙΚ ΧΧΙ. ΜΠ Νοῖεβ, Τηἰγοάποίίοη αηα Μαρ5. ΒΥ 
Μ. 5. ΘΊΙΜΒΡΑΙΕ, Μ.Α., ΕἙ]Ιονν οὗ Κὶηρ᾽5 (Ο]]εσα. 25. δ. 

------ ΒΟΟΙΚ ΧΧΙΙ. ΒΥ {Π8 βαῖηςε Εάδϊίοσ. 25. 64. 

Τὰασδῃ. ῬΠΔΙΒΔ]186 ΤΟΥ ῬΥΪΠΊτ5, τ ἘΠΊ 5 [πιτοάποξίοῃ 
πα Νοῖεβ ὃν ὟὟ. Ε. Ἠξιτυάνρ, Μ.Α., δπὰ Ὁ. Ε. Ηάβκινβ, Μ.Α. 15. 64. 

Τιιουθῦϊιβ, ΒΟΟΚ Κ. ὙνΠΠ Νοῖεβ δηα Τπιἰγοἀποίίοπ Ὀγ 1. Ὁ. 
ὍΕΕ, Μ.Α., Εε]ονν οὗ Τυϊπὶεν ὉΠ] ερα. 25. 

ΟΥὐἹαϊ: Ναβοηΐὶβ Βδβύοσιιτη Τὐρο ΨῚ. ὙΠ Νοίεβ Ὁ Α. 
Βιθανιςσκ, Μ.Α., Ταζον οὗ (ογριις (τίσει (ο]]εσε, Οχίογά. τς. 67. 

“Ζοραῖογ. (Οαηιῤγίάσε 17 αγελοιίσε, Ατὸ ἤαγία Ζαλ. 
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Οὐυϊηῦιι5 Ουτῦϊπ5. Α Ῥογίίοη οἵ τ[ῃε Ηἰϑίοσν (ΑἸθχαπάᾶσυ ἴῃ 1π418).ὄ 
Βγ ΥΥ. Ε. Ἠξιτάνν, Μ.Α., απὰ Τ᾿ Ἐ) Εανεν, Β.Α. πη Τνο Μαρβ. 35. 6. 

ΨΟΙΡΙΊΙ ΝδΥομΐβ Δϑηρθίᾶοβ Πἰρτὶ 1.---ΧῚ1. Ἑαϊιεα ἢ Νοίεβ 
Ἐγ Α. ϑιρονψιςκ, Μ.Α. 1-. δά. Ἅεδςῃ. 

ΒαοοΙοα. ΜΈ Τηϊγοάποίίοη δηᾶ Ν᾽ οῖθβ ὈΚῪ {ΠῈ βϑιῆα 
Ἑήϊτοσ. 15. δά. 

------ ϑουρίοοῃ ΤΌΤ 1. ΤΠ, Βν τΠ6 βαπιε Ἐαϊΐοσ. 25. 
---- -- ΤΟΥ ΠΠ|| 1. Βν τῆς βαπιθ ἙαΙοσ. 25. 

Π. ΕΗΒΕΝΟΗ. 
ΟὐΥμ6 1116. Τὰ δῖα ἀπ Νθηύθασ. Α (οπιεᾶν ἴῃ ΕἾνε Αεοῖἴδ, 
ἢ Νοῖςϑ ῬΒΙοϊορσῖσαὶ απὰ Ηἰϑϊοτγῖσαὶ, Ὀν {με δίς 6. Μάββϑον, Β.Α. 2-. 

6 Βοῃηθομοβθ. Τιᾶζαῦθ Ηοομθ. Δ ΠΠ ἴουστ Μαρβ, [πίτο- 
ἀποεξίοη απὰ (ὐοπιπηεπίατν, Ὁν Ο. σοι Βεςκ, Μ.Α. Ἐενίξεὰ Εάϊοη. 25. 

ΘΉΔΙΙον1116. Τ6 Ψίουχσ Οὐ! ραΐαῖιτθ. Α Οοπηθάν, ατατη- 
τηϑῖϊοϑὶ απὰ Ηἰβίοσῖσαὶ Νοῖεβ, ν 6. Μαββον, Β.Α. 25. 

6 Τιηηδγῦθϊπθ. Φθθηηθ ΏΑτο. Ἑαϊϊοα ἢ ἃ Μαρ απὰ 
Νοῖεβ. Ηἰϊξεογίςαὶ απὰ ῬῃΠοϊορίοαὶ, απὰ 4  οσοαρθυίασν, ν εν. Α. Ὁ. ΟΆΡΙΝ, 
Μ.Α., 8: ]ομη᾿β Οοἱϊερσε, (απ σε. 25. 

6 Ψίρην. Τῷ ὕδημθ ἀθ ὅομπο. ἙἘαῆεα νι Νοίεβ Ὀγ 
Ἐδν. Η. Α. Βυτι,, Μ.Α., ἸΙαῖϊε Μαβίεσ δὲ ὟΥ εἰ] πσίοη (Ο]]εσα. 25. 

ἘΠΟΚτηΔηη- ΟΠ τθη. Τῷ απθυσθ. νη Μᾶαρ, [πιτοάποίίοη 
πὰ (οιηπηεπίατγν Ὀν εν. Α. Ο. ΟκΑριν, Μ.Α. 3-. 

18, ΒΔΙΟΠΙ6 ἀρ ϑύδδ]- Ἡοϊσύθιτ. 16 Ὀισγθούοϊσθ. ((οηβιαέγα- 
τἴἰοπβ Ξὰγ ἰὰ Βένο!υατϊοη ΕὙαηςαῖβαε. Ὑτοϊβιὲπηε εἰ απαίγιδιης ραγίϊε9.) Ἐενιβεά 
πὰ επἰατσεά. νὴ Νοῖεβ ὃν α. ΜΑβϑον, Β.Α. δπὰ Ο. ὟΝ. ΡΕοτῆβεὝεκο, Μ.Α. 25. 

------- ------- ΤΙΣ Αππηόοϑ Δ ἜΧΙ]. Τύὐἧντο 11. Ομδρίύτοϑ 1-- 8. 
Βν ἴδε βαπιε Εαϊζοσβ. Νὲεν Ἑαϊομ, εἐπἰασρεᾶ. 2ς-. 

Τι ΘΙ ΘτοΪοσ. Ἐτθᾶάθσομᾶθ οὐ ΒΥ πΘηϑαῦ. Α Ὑταροαν ἴῃ ΕἾνε 
ἈΑςῖθΒ. ΒΥ αὕβϑταάνε Μάββϑον, Β.Α. 25. 

ΝΙΟΙὸγο. Τ6 Βουτρσθοὶ θη ]ἹΠοηη6, (οτπέα!ε- Βα]1εὶ Ἔα 
Οἴπαᾳ Αοίεβ. (τόγο.) Βν Ἐδν. Α. Ὁ. ὕπάριν, Μ.Α. Ἀενίβεα Ἑαἀϊτίοη. 15. δώ. 

---- ΠἜΟΟΙ6 65 ΕΘΙητηθ5. ὙνΊ [πιἰτοάποίίοη δηα Νοῖεβ ὈῪ 
σ. ϑαιντϑβύῦευ, Μ. ἃ. 2-ς. δά. 

Ῥίτοῃη. Τὰ Νόϊγοιηδηΐϊθ. Α (οπιεάν, νη Νοῖεβ, θγῪ 6. 
Μάαβϑον, Β.Α. 2-. 

ϑεϊηΐο-Βονο. ΝΜ. ὭὌδσγιι ((διβεῦῖε ἄἀὰ Τμιηαϊ], Νο]. 1Χ.). 
ΒΥυΟ. Μάαβϑθον, Β.Ά. 25. 

ϑεϊηὐπθ. Ῥίοοΐοῖα. ΔΜ [πἰτγοάποίοη, Νοίθ5 αηα Μαρ. ΒΥ 
Ἐεν. Α. Ὁ. Οἵάριν, Μ.Α. 2-. 

ΘΟΙΪΡ6 ἂπα Τιϑρουνό. Βϑύϑὶ!θ ἀθ Ῥϑῖηθθ. Επαιϊθὰ ὃν Κὸον. 
Η. Α. Βυιτ, Μ.Α. 2-. 

ΒοΥθθ. 16 ὕουσα ἀἜδα. Α Οοπηεάγν; ν ἢ Μεπιοῖγ, ατδπ- 
τηδῖϊσαὶ ἀπά Ηἰξίογῖσαὶ Νοῖεβ. Ἑαϊτεὰ Ὁν (Ὁ. ΟουΒεςκ, Μ.Α. 25. 

“Ζογαογ. (αηιῤγίαρε ἤαγεμοισο, τὸ “7αγία Δ αλιε. 
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Βέόαϑίηθ. 1.6 ῬὮΙ]ΟΒΟΡΙΘ 5815 16 βϑανοῖσ. Επ|τεα νι Νοῖες 
ὃν εν. Η. Α. Βυι, Μ.Α., Ιαῖε Μαξέεγ δὲ ὟΝ εἰ] πρέοπ (οϊϊερε. 25. 

ΤΠΊΘΙΥΥ. Πιοὺῦγο 5. ΒῈΓ ῬΗϊβιοίτο ᾶΘ ἘΤΆΒΕΟ (ἅτπα. -ΧΧΙΝ.. 
ΒυσΟ. Μάαβϑβον, Β.Α. δπὰ Ο. ΝΥ. ΡΕΟΤΗεεο, Μ.Ὰ. -. 

Βόοἱϊἠ5 ἀ65 Τϑὴρ5 Μέσον! ρΊ 5 Τ ΤΠ. Ἑάαϊεα Ὅν 
ὔυβτάνε Μάβθον, Β.Α. ὕπῖν. (ϑ!ς., ἀπά Α. Κα. ορεβ, Μ.. τῆ Μαρ. 35. 

ΜΙ δῖ. 1ιϑβοδτὶθ ΟἿ Τι65 ΘΎδοβ ἄπ ΧΡ 518 016, Νοῦν 6116 
Ηϊξτοσίψαθ. ΒΥ Ο. Μαββϑον, Β.Α. 25. 

ψοϊθεῖτο. Ηϊβύοϊσο ἀπ 518 016 ἀθ Τιοιΐβ ΧΙΝ. ΟἾδ8ρ5. 1.-- 
ΧΙΠΠΙ. Ἑαϊιεὰ Ὀν α. Μαββον, Β.Α. δπὰ σ. ὟΥ. ῬΕΟΤΗΕκο, Μ.Ὰ. 2-. 64ζ. 

Ῥαυτῦ 1. ΟμδΡ5. ΣΙΝ. -ΧΧΤΙΤΨΝ, Βυ 1Πε βαπιθ Εαϊζοῦϑβ. 
1 Τῆτεε Μαρβ. 25. 6. 

Ῥατὺ 11. ΟἸδρ5. ΧΧΥ. ἴο δπᾶ. Βυ [πε βαπης Εἀϊΐουϑβ. 
25. 6. 

Χανίου ἀρ Νίδϊδῦσθ. Τὸ Φθαμπθ ΒΊΟΥ ΘΠη6. 1,6 Τόρσθιχ ἀρ 
14 Οἰτέ Θ᾽ οβξῖε. Βυ 6. Μάββον, Β.Α. 25. 

Ιν. ΘΕΗ͂ΜΑΝ. 
Β8118δ5. οπα αδύσηϑη Ηἰβύοσυ. Αἰγαηρθα δηα δηποίδίεα ὈΚῪ 

ΊΠΉΕΙΜ ἌσΝΕκ, Ρῃ.). 25. 

Βομραᾶϊςχ. Ῥοοῖοτ. Ὕγ65Ρ6. [Γι βίβρίεὶ ἴῃ πῖπῇ Αὐΐζάσεη. ΕΔ οά 
ψ ἢ Νοῖες ὃν Κακι, ΗΈκμανν Βκεῦι, Μ.Α. 3-. 

Ἐτουίασ. Ὅσοι ίαδῦ ΕΥΙθαυοη5 ἄθ5 ασόβϑβθθη, ὙΠ Νοίεϑ. 
Βυ ΊΉΕυΜμ Άονεκ, Ρῃ.. 25. 

αούηδη Ὠδούγιϊς Ῥοδῦσγ. Αἰταηρεά δηὰ δηποίδίεα ὈγΥ 
ΊΠΉΕιΜ Άσνεεκ, ΡΗ. Ὁ. 25. 

 Οοσμθ᾽ 5 Καδθθηαῆτο. (1749---τ 759.) Αὐτδηρεά δηά δπηο- 
428. ταῖεὰ ὃν νει Μμ άονεε, ΡΒ. Ὁ. 

Ἡρττάϑππ ὑπ Ποτγοῦμθα. ΒΥ ΜΊΠΗΕΙΜ ὙΝΆΟΘΝΕΕ, 
ΡΗ.Ώ. Κενιξεά εἀϊείοη ὃν 1. Ὗ. ΟΑΕΈΎΜΕΙΙ, Μ.Α. 3ς. 6. 

ααυΐζκξον. Ζορῖ υπὰ ϑομνγοσῦ. [1ιϑίβριεὶ ἴῃ πη Αὐΐχίρεη, 
Βν Η. 1. ΥΟΙΞΤΕΝΗΟΙΜΕ, Β.Α. (1 οπ4.). 35. δα. 

Ηδυΐ. Τδὲ5 Βι1ὰ ἅ65 ΚΚαΐίβθβ. ΒΚ ΚΑΞΕῚ, ΗΈΕΜΑΝΝ ΒΕΕΌΙ, 
Μ.Α., ΡΒ. Ὁ. 35. 

Ηδυῆ. Ἠδ5 ὙΝ ὑμβηδιβ ἴτὰ ὥροθϑασῦ. ΒυῪ Α. ΘΟΗΓΠΟΤΥΜΑΝΝ, 
ῬΗ.ΏΏ. 43-. 6ά. 

Ἠδυῖ, Ὁΐϊ6 Καίδανϑιθ. Ἑπδιϊεα νι Νοῖεβ ὈγνΥ Α. 50Η Οττ- 
ΜΑΝΝ, ΡΒῃ.). 3-. 6. 

ΤΥΩΤΊΘΥΤΊΘ ΠΏ. ὍΘΙ ΟΡουμοῦ. Α Ταὶε οὔ ΝΥ εβιρῃδιίδη 1{ξ6, ὉΚῪ 
ΊΠΗΕΙΜ ΆΟΝΕΕ, ΡΗ.. ᾿3ς-. 

ΚοΙΒΊτϑβοη. 85 ὕδγ 1813. ΝΠ ἘΉΡΊ5ῃ Νοῖεβ Όγ ΝΙΠΉΕΙΜ 
γάσνεεκ, ΡΒ... 2-. 

Τιοσϑίηρ δαπὰ (]]οσῦ. ὡνήωος ἘΔΌΙΘ5. Ἑδιιεα ἢ Νοίεβ 
Ὀν Κακι, ΗΞΕμανΝν ΒΕΕΌΙ,, 

ΜΘ ΘΙ ββομη 5 Τιουῦο 5. Θεϊδι ἐϊόρο ἴτοση. Ἑαϊιεα ὈγῪ ΤΑΜῈΒ 
ΒΙΜΕ, Μ.Α. 3-. 

“Ζοϑαῖρ)η. (αριῤγιαρε ΤΠ ]}αγελορσε, υὸ ἥαγία Ζα)ιε. 
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ἘΔΌΠΙΘΙ, ΠῸῚ οὐϑῦθ ΚυϑιζζΖιρ (1ο95---Ἰ0909). ΒΥ ΝΙΠΉΞΒΙΜ 
Δ ΆσΝΕΕ, ΡΒ... 2-. 

ΒΘ]. ΟἹ αγρ οι Ὁ] ηΠ6 Νονθ]]θη. Εαϊῖεα ὈνῪ Η. : 
ὙΟΙΞΤΕΝΗΟΙΜΕ, Β.Α. (οπὰ.) 45. δα. 

Ὁμ]απᾶ. Ἐγηϑὺ, Ηουζσορ νου ϑομναῦθθη. ΔΊ Γπἰτγοάποιοη 
«πὰ Νοῖες. Βυ ἴῃς βαπιε Εαἰῖοσ. 35. δα. 

ν- ἘΝΘΕΙΘΗ. 
᾿Αποϊθηὺ ῬΕΪΟΘΟΡΕΥ ἔτομι Τ 8165 ὕο Οἴοοτο, Α 5Κούοῃ οἵ. ΒῪ 

7ΟΞΈΡΗ Β. Μάυοε, Μ.Α. 35. δά. 

Βδοου» Ηἰβύουυ οὔ ὑπ Βοῖρῃ οἵ Κίηρ θην ΨΙἼΙ1. ΔῈ Ὲ 
Νοῖες ὃν ἴπε Εσδν. Ῥσγοΐεςξοσυ ὺμβυ, ἢ... 35. 

σον ]ον 5 Εἰβθαν5. ΠΏ [πἰτοάποίίοη δηὰ Νοίοθϑ, Ὁ. με ον. 
Ῥγοΐξββου ὺμΜμβυ, Ὁ... 45. 

ΘΘορΥϑΌὮν, ἘΠΘΙ θη ὕδΥν ΟΟΙΙΘΤοΐα]. ΑΘ Κείςοῃ οἵ {πῸ (οπ- 
τηοάϊτςϑ ἀπά της (οιπίτγὶεβ οὗ ἴῃς γ ουῖά. Βυ Η. Κ. Μιπι., Π).8ς., ΕΝ. .5.Ε. το. 

ἽΟΥΘ 5 Ηἰβύουν οἵ Κίηρ Βἰομαγὰ 1Π|0|. Ἐαιιοα ννἢ Νοῖοϑβ, 
ΟἸοξβαγσν, [πάςχ οὕ Ναπιςβ. ΒῪ 1. ΚανϑοΟΝ ὺῷῪ}ΜΒυ, 10... 35. δά. 

Μοτθ ὕ᾽ορία. ΜΝ Νοῖεθβ, Ὀγ κδν. Ρσοῖ. ΠῦὺμΜΒυ, ἢ... 35. 24. 

ΤΠ Το ΝΟΌΙ6 Κι πβιηθῃ, βαϊεα νν] ἢ Γ[πἰτοάποίίοπ απα Νοίς5, 
ὃν τῇς Ἐσν. Ῥσγοΐεθβοσ 5ΞΚΕΑΎ, [1π|19Ὁ. 35. 6]. 

νι. ΕὐυσΑάτιοναὶ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 
Οοτμθηΐι5, Φο μη ΑΠιοβ, Βίσμορ οἵ {πΠῈ ΜογανίδηβΒ. Ηἰ5 [18 

αὐὰ Ἑάἀυοαίομαὶ ουκο, ὃν 5. 5. Ταῦκιε, Α.Μ., Ε.Ε.5.Ὲ. Νεν Ἑαδπίοη, 
τανε. 4ς. 6. 

ἘΔαοδύϊοι, ΤΉτοο Τιϑοῦπσος οα ὑπΠ6 Ῥυδοῦϊοθ οὗ. 
Ι. Οη Μαγκῃηρ, Ργ ὟΝ. Η. ἔνε, Μ.Α. 

11. Οη ϑιπυ]ι5, ΕΥ̓ Α. ΘΙΡΟΜΊΟΚ, Μ.Α. 
11. Οη [τἢ68 Τεδοῆϊηρ οὗ Τιαἰΐϊη Ψεῖβε (οιηροβί(ίοη, ὈΥ͂ Ε. Α. 

ΑΒΒΟΤΊ, ).Ὁ. 4 -. 

ΘΌΙΔ]Ι5. Α Τδοΐατε ἀο]ϊνεγθα (ῸΓ ἴΠ6 Τοδομοῖϑ᾽ Ττδὶπἰηρ 
ϑυμηαϊοαδῖε, Μααν, 1882, ὉΥ Α. ϑιρανιςκ, Μ.Α. 15. 

[ΟΟΚΘ οὐ Ἐδποαύϊου. ΔΊ [Ιπἰτοάποίίοη απ Νοῖεϑ Ὀγ {πῸ 
Εεν. ΒΕ. Η. Ουἱτςκ, Μ.Α. 3-. 64. 

ΜΈ ΟΠ 5 Ἰτδοῦαθθ οἡ ἘΔιοδύϊοη. Αἰδοβίμλ}]6. ταρυῖηὶ ἔτῸ ΠῚ 
τῆς Ἑάϊίοπ οὔ 1673. Εαϊιεά, νυν Ιπιγοάιιοιϊίοη ἁπὰ Νοῖςεβ, ὈΥ Οδοακ 
Βκούνινᾳ, Μ.Α. 2:-:. 

οάστη Τιδηριδαροβ, Πιϑοῦασοϑ οὐ ὑπ Τοδοῃίηρ οἵ. Βυ Ὁ. 
Οοιβεοκ, Μ.Α. 2-:. 

ΤΘΔΟΠΘΥ, ΘΠ 6781 Α11π|5 οὗ ὕπ6, δηᾶ ΕόΥτ ΝΙ δηδροηθηῦ. Το 
ΤΠ εοΐαγες ἀεἰϊνετεά ἴῃ της ΤΠπινεγϑιυ οὐ (αταργί σε ἴῃ ἴῃς Τεπὶ Τεγπι, 1883, ὈῪ 
Εις Υν. ἕάκκακ, ἢ.Ὁ. δπὰ ΒΕ. Β. Ροοιε, Β.}). 15. 64. 

Τοδομίηρ, ΤΏΘΟΥν δηᾷ Ῥυϑούϊοθ οἵ, Βυ πε Κδν. Ε. ΤΉΕΙΝΟ, 
Μ.Α., Ἰαῖε Ηεδὰ Μδξῖεσ οὗ Τρρίπσμαπι ϑομοοὶ. Νὲεν Εαἰτίοη, 45. 64. 

Οὐλεγ Κοζιγιες α7ὲ ὧι φγεῤαγαΐτοι. 

Ζογαολ. (Οαηιῤγίασε [}Ἶ}αγέλομδε, ὐε ἤἼαγία Δαιο. 



6 ΡΟΒΟΑΜ ΧΟΥΝ 5. ΘῈ: 

ΦΤῦὲε αμπθιίσας Ἐί01. ἴον 

ἔϑιβθοοῖα πὰ (Το [εχεδ, 

ΟΕΈΝΕΒΑΙ, ΕΙΤΟΚ : . . 5. ΡΕΒΟΥΝΕ, Ὁ.Ὁ., 

ΕΑΝ ΟΕ ΡΕΤΕΚΒΟΚΟυΘΗ. 

ἍΤΕ 15 αἀπῆσουϊε ἴο σοιητηθηα ἴοο ΠΙρηΪν ἰΠ15 δχοθ!]εηξ βεγίθβ.". - 
Οπαγαϊατι. 

“ΕἼ πιοάεβίυ οὗ {Π6 σεπεγαὶ {116 οὐ {Π15 βϑύῖθϑβ. μᾶ5, νγα θε]ϊενε, 
16 ἃ πηδην ἴο πιϊβιιηἀδυβίδηα 115 Ομαγαοίου ἀπ ἀπαεγαΐία 15 ναϊπθ. ὍΤΠῈ 
ῬΟΟΪΚ5 τὰ νγῈ}} βαϊεα ἴοσ βίπαν ἴῃ {Π6 ἸΡΡΕΙ ἰοστὴβ οὗ οἷ θεβέ βοῆουἹβ, 
Ῥαΐ ποῖ [Π6 1655 δὲ ἴπεὺ δήαδλρίβα ἴο ἴΠ6 νναηΐβ οὗ 411] ΒΙ0]6 βἐπάθηΐς 
ΨηὴΟ 86 ποῖ ϑβρεοϊ)βίβ. ὅδε ἀοιθί, ἱπάβεα, ψνμεῖμεσ δΔηΥ οὐ {πε 
ΠΌΙΏΘΓΟΙ5 ΡΌΡΤΪΑΥ σΟΙ ΒΘ ΠἴΑΓ]85 ΥὙΘΟΘΠΓΠ]Υ ᾿ἰσϑαθα ἴῃ {Π15 σΟΙΠΙΓΥ Μ01] Β6 
οι Πα ΤΟΥ͂Θ ΒΕΥν ΘΈΑ 018 [ῸΥ σΈΠΕΓΙᾺ] τ|568.᾽᾽ ---  εαδ7)1},. 

“ΟΥ̓ στδαΐ ναϊμθ. ὙΠῈ ψΠΟ]Ὲ 5εῦῖα5 οὔ σομπηπηεηΐβ [ΟΥ̓ 5οΠοΟΪβ 15 
ΒΙΡΉΪνΥ εϑβίεειηθα ὈΥ βἰπαθηΐβ σαραῦ]α οὗ ἰουηιίησ ἃ ᾿πάσιηεπί. ὉΠ 
ῬοΟΚ5 8ἃ0γ8 βοῃο δ ]Υ νι Ππουὺΐ θεῖηρ Ργαίθπίοιιβ:: Του πα Ίοη 15. 50 σίνε 
45 ἴο Ὀ6 δαβϑ]ν ππαεοιβίοοά."---ϑευογαῖ για 7 γοτυεί. 

οτυ Μεαάν. Οἰοίζ, Ἐχίγα ΖεαΖ. ὅψο. 

ΒΟΟΚ οὗ δοβῆιδ. ΒΥ Βεν. α. Ε. ΜΆΑΌΒΑΒ, Ὁ.Ὁ. 
Μδρβ. 25. δά. 

ΒΟΟΚ οὗ δυᾶσεο5. Βγυ Κεν. ]. 1. 1145, Μ.4.. 435. 6. 

ΕἸτϑὺ ΒΟΟΙΚ οὗ βὅδιηγιθι, Βν Κον. Ρτοῦ. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙ͂ΟΚ, Μ.Α. 
ὙΠ Μαρ. 35. δά. 

ϑϑοομα ΒΟΟΚ οἵ ϑ'διηιθὶ. Βυ Κδν. Ργοῦ. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙ͂ΟΚ, Μ.Α. 
ΜῈ 2 Μαρβ. 35. δα. 

Εἰτοὺ ΒΟΟΚ οὗ Κίηρβ. Βγ Κὲδν. ΡῬγοῦ. ΤτὺΜΒΥ, Ὁ.Ὁ. ΜῈ 
3 Μαρβ. 35. 6. 

ϑϑοομᾷ ΒΟΟΚ οἵ Κίηρβ, Βγυ Κδν. Ρχυοῖ. τῦὔύμΒυ, Π.Ὁ. ΜῈ 
3 Μαρβ. 35. δά. 

ΒοοΙς οὗ 500. ΒΥ Βεν. Α. Β. ΘΑΥΙΏΞΟΝ, Ὠ.Ώ. 55. 
ΒοΟΙ, οὗ Ἐροϊοϑίαϑῦθθ. ΒῪ Ν εῖν κδν. Ε. Η. ΡΕΜΡΤΕΕ, Ὁ.}). 5.5. 

ΒΟΟΙ οἵ Φουθιηΐδῃ. Βυ Κδν. Α. ΝΥ. ΘΤΒΕΑΝΕ, Μ.Α. 45. δώ. 
ΒοΟΙ οἵ Ἠοβθᾶ. Βυ Κεν. Τ. Κ. (ΗΕΥΝΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ. 435. 

Ζοηαῖοη. (Οαηιγίασε ΤἸχαγολοιδε, ἄτε 7αγία 7 α16. 
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ΒΟΟΚΚΞ οἵ Οὐδάϊδῃ ὃ θοῃδῃ. ΒΥ Ατομάδασοη ΡΕΚΟΥΝΕ. 25. 6. 
ΒοΟΟΙΚ οὗ Μίοδ. ΒΥ Κδϑν. τ. Κ. (ΉΕΥΝΕ, Μ.Α., ἢ... 15. 64. 
ΒΟΟΙΚΞΚ οὗ Ἠασρεὶ ὃς Φοομδτίθῃ. ΒΥ Ατοπάφασοη ΡΕΒΟΥΝΕ. 35. 

ΟὍΒΡ6Ι δοοοταϊηρ ἴο δὺ Μίαύημον. ΒΥ κεν. Α. ΑΒΕ, Μ.Α. 
ΜῈ 2 Μαρβ. 25. δά. 

ΘΟΗΡΕΙ ϑοοογάϊπρ ἴο δὺ ΝΑΥΚ. ΒΥ Κεν. ἃ. Ε΄ ΜΆΑΟΙΕΑΒ, 
Ὁ.Ὁ. Μη 4 Μαρβ. 25. δά. 

ΟΌΘΡΘΙ δοοογάϊηρ ἴο ῦὺ Πκ6. ΒΥ Ατομπάρβδοοη ἘἈΑΒΒΑΒ. 
νὰ 4 Μαρϑ5. ᾿ 45. δα. 

ΟΌΒΡΘΙ δοοοτάϊηρ ἴο δῦ Φομῃ. Βγυ Κεν. Α. ΡᾺΜΜΕΕ, ΜΑΑ., 
9... ΜῈ 4 Μαρβ. 45. δά. 

ἈΑοὐβ οὗ ὕπμθ6 Αροϑῦϊθθ. ΒΥ εν. Ῥγοίδεβοσῦ ς]μβυ, Π.Ὁ. 
ψυτ 4 Μαρβ. 45. δά. 

ἘΠ ᾿ϑὺ]6 ὕο ὑπ Βουθη5. Βγυ Κεν. Η. Ὁ α. Μοῦ, Μ.Α. 535. 6. 
Εἰτϑὺ σου ὐμίδηθ. ΒΥ εν. ]. ].ὄ 1145, Μ.Α. νι Μαρ. 25. 
Θϑοομα ΟοΥϊηὐπίδηβ, ΒῪ Ἀαν. 1. 1. 145, Μ.4.  Μαρ. 25. 

ἘΡΙ5016 ἴο ὕπ6 ἘΡΠϑϑίϑῃβ. Βυ εν. Η. Ὁ. ᾳ. Μοῦ, Μ.Α. 
25. τς 

ἘΡ5016 ὕὅο ὑπ8 ῬΕΣΠΡΡίδηϑ. Βγυ Κεν. Η. Ὁ. α. Μοῦ, Μ.Α. 
25. δά. 

ἘΠ᾿ ϑῦ16 ὅο ὑπ6 Ηθῦγθσβ. ΒΥ Ατῃ. ΕἌΆΒΒΑΒ, ἢ... 35. 64. 

αθποσδὶ ἘΡΙΒΕ16 οὗ δὺ ὅδηιθ5. Βυ νεῖν Βδν. Ἐ. Η. ΡΠ ΜΡΤΒΕ, 
ἜΡΙΣ τε ὅς 

Ἐλ᾿50165 οὗ δύ το: διὰ δῦ συᾶθ. ΒΥ Νεῖν εν. Ε. Η. 
ῬευμΜΡτΕΕ, ἢ.}. 2-. 

ἘΠΡ150165 οὗ δύ σ᾽ ἡ ΕΣ Κεν. Α. ΡΙΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὁ... 35. 6. 

]γεῤαγῖ7ιρ. 

Βοοῖς οἵ ἀθηθβ5ῖ5. ΒΒ. Νεῖν Κεν. {πε Τ6δῃ οὗ Ρείεγβογοιρῃ. 
ΒΟΟΚ5 οἵ Ἐιχοᾶιπβ, ΝΌΙΙΘΥΒ δηᾶ Ὠϑαθθσομοιην. ΒΥ Κεν. 

σ. Ὁ. σἴνββῦυκα, 11.Ὁ 

ΒΟΟΚΒ οὗ ΕΖτῶ δηᾶ ΝΘΠΘΙμ ΔΕ, ΒΥ Κεν. Ῥγοῦ. ΚΥΤΕ, Μ.Α. 
ΒοΟΚ οὗ Ῥβϑ]π5. Βυ Καν. ΡῬγοῖῦ. ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.ΧΔ. 
ΒΟΟΙ οἵ 1588. Βγν ΝΥ. ΚΟΒΕΕΚΥΎΒΟΝ ΘΜΙΤΗ, Μ.Α. 
ΒΟΟΚ οὗ ἘΖΘΚΙ6]. Βγυ Κεν. Α. Β. ῬΑΥΙΌΞΟΝ, Π).Ὁ. 

ἘΠ 5016 ὕο ὑπ6 αδ]αῦίθηθ. ΒΥ Κδν. Ε. Η. ΡΕΚΟΥΝΕ, Ὁ... 
ἘΠ ᾿50165 ὅο ὕπ6 Οοϊοββίϑηβ ϑηα ῬὨΣ]Θτηοη. ΒΥ εν. Η. ΓΟ 6. 

Μουκε, Μ.Α. 

ἘΠ᾿ βῦ165 ὕο ὕΠ6 ΤΠ ϑϑϑ]οηΐθη5. ΒῪ ον. ὙΥ. Ε΄ ΜούττΤΟΝ, Ὁ. Ὁ. 

ἘΡΙ50165 ὕὅο ΤΊΤΊ Οὔ δὴ ΤΊθιι5. ΒΥ Κεν. Α. Ε. ΗΜΡΗΚΕΥ5, Μ.Α. 
ΒΟΟΚ οὗ Βονοιδύϊου. Βνυ Κδϑν. Ν. Η. ϑιμοοχ, Μ.Α. 

Ζολαογι: (αηιῤγίαρε Τῆζαγολοπδο, τὸ 77αγία Ζαριο. 



8 ΡΟ ΟΒΟΔΤΤΙΟΝΘ ΟΣ ΤΗ͂Σ ΟΝ ΚΕΚΥ ΤΟΣ ΘΑ ϑιδι 

Ζε φαιιθείσαις Φιεεῖς Φιρίαπιπί ἴον 

ἔξϑιθοοῖσ ἃπὰ ΦοΙεχρα, 

ψ ἢ 4 Κενιϑεα Τοχί, θαβεα οα {πε τηοβέ τεσθηΐ οὐ τοδὶ δας που 65, απ 
ἘΠΡΊ5η Νοίεβ, ργεραγεά ὑπά6γ {ΠῈ αϊγθοίίοη οὗ (πε (σεπεσαὶ ἘΜ ΤΟΥ, 

7.1. 58. ΡΕΝΟΝΝΕ, .}., ΕΑΝ ΟΕ ῬΕΤΕΚΒΟΒΟΟΘΗ. 

Οο5Ρ61 δοοοταϊηρ το δὺ Νίαύνμονσυ. Βν Κδν. Α. (ΑΒΕ, Μ.Α. 
νὴ 4 Μαρβ. 45. δά. 

(ᾷο5Ρ061 δοοοτγτάϊηρ ἴο δύὺ ΝΙατικ. Βυ Κεν. 6. Ε. ΜΑσΙΕΑΕ, Π.ΏὉ. 
ΜῈ 3 Μαρβ. 4-. δά. 

αὐ5Ρ61Ὶ δοοογτάϊηρ ἤο δῦ 1πκ6. ΒΥ Ατομάρθαβοοη ΒΆΚΒΑΚΒ. 
πὴ 4 Μαρβ. ὅς. ᾿ 

ΘΌΒΡ6Ι] δοοοταϊΐϊηρ ὅο δῦ δοῃη. Βν κεν. Α. ΡᾺΜΜΕΕ, Ὁ.Ὁ. 
4 Μαρβ. ὅς. 

Αοὖβ οἵ ὕὍ6 Αγροβῦϊθβ. ΒΥ Κδν. Ρσγοίεββοσ. ἔς υΜΚΜμΒυ, Π.Ὁ. 
νη 4 Μαρβ. ὄς. 

Ἐϊτϑὺ ἘΠ ̓βῦ]6 ὕο ὑπ6 σον πΐδη5. ΒῪ Κεν. 7. 7. 1145, Μ.4. 535. 

ϑοοομαᾶ ἘΠ ᾿ϑὺ16 ὅο ὑπ6 Οουηὐμΐθηθ. Βν Βεν. 1. 1. 1145, Μ.Α. 
[Ῥγεῤαγίφερ. 

ἘΠ 15016 ὕο ὕπ6 οῦτουσσα. ΒΥ Ατομάξασοη ΕΆΒΒΑΕΒ, Π.Ὁ. 

ἘΡῚϑ016 οὗ δύ δδαιηθθ. Βυ Νεῖν Κεν. Ε. Η. ΡΓΜΡΤΕΕ, Π.Ὁ. 
[δγεῤαγζριρ. 

ἘΡ50165 οὗ δῦ Θοῆη. Βγυ Κεν. Α. ΡΙΌΜΜΕΕ, Μ.Α., ἢ... 4:. 

3! οπῦοπ : Ο. 7. ΟΙΑΥ ἂἣνρ 850Ν9, 

ΓΟΑΜΒΕΙΌΘΕ ΜΨΑΒΚΕΗΟΟΘΕ, ΑΝῈ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΕ. 

(πίασασθσ : 265, ΑΕΟΥΤΕ ΒΤΕΕΕΤ. 

Φ απιδτίσσε: ΠΕΙΘΗΤΟΝ, ΒΕΙ,, ΑΝῸ ΟΟ. 

Ξερξία : Εἰ Α. ΒΕΟΟΚΉΗΑῦΞ. 

ΘΑΜΒΕΙΡΟΘΕ : ΡΕΙΝΤΕΘ ΒΥ ΓΟ. 1. ΠΑΥ͂, Μ.Α. ΑΝῸ 5ΟΝΞΘ, ΑΤ ΤΗΕΒΕ ΝΙΝΈΞΒΙΤΥ ΡΕΈΞΞ, 
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